
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo 

 nghiên cứu khả thi dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng 

 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 

cáo thẩm định số 133/BC-SNN ngày 06/5/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kè 

chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-59-2015-nd-cp-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx
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2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước. 

4. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2021. 

5. Địa điểm, quy mô đầu tư xây dựng 

5.1. Địa điểm xây dựng: thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

5.2. Quy mô dự kiến đầu tư xây dựng:  

Tổng chiều dài tuyến kè L = 360m; Chân kè bằng tường bê tông cốt thép 

phía ngoài được gia cố bằng các rọ đá; hệ số mái kè m = 2 được phân ra làm 2 mái 

gồm mái trên và mái dưới, kết cấu mái dưới bằng các tấm bê tông và bê tông cốt 

thép đúc sẵn mác 250 được xếp trong các khung dầm bê tông cốt thép; giữa 2 mái 

của kè là cơ kè kết cấu bê tông cốt thép mác 250; đỉnh kè kết cấu bằng bê tông mác 

250, dọc đỉnh kè xây rãnh để tiêu nước mặt và bố trí lan can đỉnh kè; trên tuyến kè 

bố trí 03 bến nước; tại đầu, cuối kè và các đoạn mái chuyển tiếp bố trí các tường 

chắn và mái khóa kè. Bố trí đường thi công kết hợp đê quây. 

6. Loại và cấp công trình: công trình Nông nghiệp và PTNT – Cấp IV. 

7. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

8. Dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 468.509.000 đồng. Trong đó: 

- Chi phí khảo sát địa hình: 130.753.000 đồng;  

- Chi phí khảo sát địa chất: 52.042.000 đồng;  

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 285.714.000 đồng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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