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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án  

Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn,  

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP),  

loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 

 

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 Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao 

thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình 

thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); 

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Lộc 

Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND tỉnh  

về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Dự án: Cầu 

Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây 

dựng - Chuyển giao (BT); 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số   

446/BC-SKHĐT ngày 23/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Lộc 

Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - 

Chuyển giao (BT) như sau: 

1. Tên dự án BT: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư 

xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Địa điểm thực hiện: thị trấn Lộc Bình, xã Đồng Bục và xã Lục Thôn, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Quy mô dự án:  

- Cầu Lộc Bình số 1, có các thông số cơ bản sau: 4 nhịp I33, chiều dài 

142,35m, chiều rộng mặt cầu 18m (lề bộ hành 1,5mx2, Bmặt = 15m); hệ thống 

chiếu sáng trên mặt cầu đầy đủ; 

- Đường từ Quốc lộ 4B đến đầu cầu Lộc Bình số 1: chiều dài 743,76m, 

Bnền = 27m (vỉa hè mỗi bên rộng 6m, Bmặt = 15m); cây xanh, vỉa hè, hệ thống 

chiếu sáng hai bên đường và cấp thoát nước hoàn chỉnh; 

- Đường giao thông trục chính xã Lục Thôn: chiều dài 1.255,87m, Bnền = 

27m (vỉa hè mỗi bên rộng 5m, lòng đường rộng 7,5mx2, dải phân cách giữa rộng 

2m); bao gồm đảo giao thông vòng xuyến, cây xanh, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng 

hai bên đường và cấp thoát nước mưa hoàn chỉnh; 

- Hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư: đầu tư hoàn chỉnh san nền, giao 

thông, cấp thoát nước, cấp điện và thông tin liên lạc (tổng diện tích 2,34 ha) . 

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang. 

Địa chỉ: tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

5. Loại Hợp đồng: hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). 

6. Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 03 năm.  

7. Diêṇ tích sử duṇg đất: Dự án BT (gồm Cầu Lộc Bình số 1, đường từ 

Quốc lộ 4B đến đầu cầu Lộc Bình số 1, đường trục chính xã Lục Thôn và hạ tầng 

kỹ thuật khu tái định cư) là 8,13 ha; diện tích đất thực hiện dự án khác (Hạ tầng 

kỹ thuật khu đô thị phía Tây Nam thị trấn Lộc Bình) là 51,7 ha. 

8. Tổng vốn đầu tư: 359.000,0 triêụ đồng (Ba trăm năm mươi chín tỷ 

đồng). 

Điều 2. UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết 

quả lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định; đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng 

và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo của dự án theo đúng quy định pháp 

luật hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Chủ tịch 

UBND huyện Lộc Bình, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây 

dựng Xuân Quang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, KT; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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