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 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư  

xây dựng công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn  

Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng 

 

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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  

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 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày14/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ 

thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; 

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

206/BC-SGTVT ngày 27/01/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào 

xã Y Tịch, huyện Chi Lăng như sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi 

Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. 

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. 

3. Địa điểm: huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

4. Quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu kỹ thuật: tổng chiều dài tuyến 

đường khoảng 8km được thiết kế với quy mô đường cấp B miền núi (Theo 
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TCVN 10380-2014), cụ thể: 

-  Tốc độ thiết kế: Vtk= 20km/h.   

-  Độ dốc dọc tối đa: Imax = 13%; 

-  Quy mô mặt cắt ngang: Bnền= 5,0m; Bmặt= 3,5m; Blề= 2x0,75m.  

-  Kết cấu mặt đường: mặt đường láng nhựa có mô đun đàn hồi đảm bảo 

Eyc≥ 110Mpa. Đối với các đoạn dốc ≥ 9% và thường xuyên ngập nước mặt 

đường bằng bê tông xi măng với tải trọng trục xe thiết kế 6 tấn. 

- Công trình thoát nước: thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông, bê tông cốt thép phù 

hợp với quy mô cấp đường; tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế P= 10% . 

- Các công trình khác như: tường chắn, công trình an toàn giao thông (cọc 

tiêu, biển báo, hộ lan …) thiết kế phù hợp với quy mô tuyến đường. 

5. Giá trị dự toán chi phí khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình là: 1.687.786.000,0 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, 

bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Trong đó: 

- Chi phí khảo sát: 1.265.162.000 đồng; 

- Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: 422.624.000 đồng. 

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

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ 

tịch UBND huyện Chi Lăng 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 PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh  
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