
UỶ 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 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa  

đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc),  

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

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 Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường 

liên xã Thiện Hòa - Thiện Long  (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 

2075/BC-SGTVT ngày 17/8/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa 

đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh: Bổ sung kéo dài tuyến để tăng khả năng kết nối 

giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực, nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. 

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

2.1. Nội dung và giải pháp điều chỉnh, bổ sung 

Thiết kế bổ sung đoạn tuyến kết nối dự án đang được đầu tư xây dựng đến 

trung tâm xã Tân Hòa, nội dung cụ thể như sau: 
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- Điểm đầu đoạn tuyến bổ sung nối tiếp với điểm cuối tuyến đã được phê 

duyệt tại Km12+190,19, điểm cuối đoạn tuyến bổ sung giao với đường huyện 

ĐH.65 tại Km6+800, chiều dài 2,6km.  

- Quy mô kỹ thuật cấp đường và các tiêu chuẩn áp dụng theo Quyết định số 

2177/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba 

Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: đường giao thông nông thôn cấp B 

áp dụng cho địa hình miền núi (Theo TCVN 10380: 2014), một số chỉ tiêu kỹ thuật 

chủ yếu như sau: 

+ Vận tốc thiết kế 20 Km/h. 

+ Tải trọng trục tính toán 2,5 tấn. 

+ Độ dốc dọc tối đa: Imax = 13%  (châm chước Imax = 15%) 

+ Bề rộng nền đường: Bn = 4,0m. 

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 3,0m. 

+ Lề đường: 2x0,5m. 

- Kết cấu mặt đường: mặt đường bê tông xi măng. 

- Công trình thoát nước, phòng hộ và an toàn giao thông: xây dựng hoàn 

chỉnh trên toàn tuyến, tận dụng tối đa các công trình cũ trên tuyến. 

2.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là: 53.061,0 triệu đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 34.392,95 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 1.164,56 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn xây dựng: 3.529,75 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 1.694,53 triệu đồng; 

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 7.293,64 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 4.985,56 triệu đồng. 

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

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các 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; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu                                                                                          
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