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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  

xây dựng công trình Đường Hội Hoan - Nam La, huyện Văn Lãng, thuộc 

dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường  

địa phương (Dự án LRAMP) 

 

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 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 2694/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần: 

Đường Hội Hoan - Nam La, huyện Văn Lãng, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu 

dân sinh và quản lý tài sản địa phương (dự án LRAMP); Quyết định số 

1442/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần: Đường Hội Hoan - 

Nam La, huyện Văn Lãng, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP); 

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình: Đường Hội Hoan - Nam La, huyện Văn Lãng, thuộc dự án đầu tư xây 

dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP);  

Xét văn bản thông báo kết quả thẩm định số 2270/SGTVT-QLCL ngày 

04/9/2020 của Sở Giao thông vận tải và đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý xây 

dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tại Tờ trình số 381/TTr-BQLXD ngày 

08/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng công trình Đường Hội Hoan - Nam La, huyện Văn Lãng thuộc dự án 

đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án 
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LRAMP) như sau: 

1. Nội dung, giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung 

- Bổ sung xây dựng đoạn đường bê tông xi măng khu vực chợ trung tâm 

cụm xã Hội Hoan dài 368,51m, rẽ trái tại đoạn Km22+00, đường tỉnh ĐT.231 và 

đoạn đường bê tông xi măng vào Trường THCS Bán trú Nam La, huyện Văn 

Lãng dài 129,70m, với quy mô đường giao thông nông thôn cấp B, mặt đường 

rộng 3m, nền đường rộng 4m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng - M200, 

đá (2x4)cm, dày 16cm, trên lớp bạt dứa chống thấm và lớp móng cấp phối đá 

dăm loại II, dày 12cm. 

- Tại ngầm Bản Van đoạn từ Km1+297,46 - Km1+383,35: bổ sung khối 

lượng mặt đường bê tông xi măng thay thế cho kết cấu mặt đường lát đá hộc đã 

bị hư hỏng tại hai đầu đường dẫn. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng theo quy 

mô đã được phê duyệt. 

- Sửa chữa đoạn tuyến từ Km22+611,80 - Km22+800, ĐT.231: tăng 

cường lớp móng bằng đá dăm, sau đó láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 

4,5Kg/m2. Nạo vét khơi thông rãnh dọc, sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước 

rãnh dọc trên đoạn tuyến bị hư hỏng. 

- Điều chỉnh, bổ sung một số vị trí công trình thoát nước, mương thủy lợi, 

kè chắn đất trên tuyến, cự ly điều phối đất nền đường để phù hợp với thực tế 

hiện trường thi công (chi tiết trong bản vẽ). 

2. Giá trị tổng dự toán sau điều chỉnh, bổ sung: 31.363,85 triệu đồng, 

trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 23.625,87 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 534,37 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 3.061,41 đồng; 

- Chi phí khác: 2.820,11 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 1.322,08 đồng. 

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

tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng và Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì 

hạ tầng giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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