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Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp  

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), 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 và 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 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng 

cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn; 

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

861/BC-SGTVT ngày 09/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung: nhằm phát huy hiệu quả của dự án đầu 

tư, đảm bảo sự kết nối về giao thông từ Quốc lộ 4B vào khu vực Ga đi cáp treo, 

thuộc dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. 

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

2.1. Bổ sung 02 vị trí đấu nối tại Km15+219, Km15+670 (lý trình sau khi 

điều chỉnh) để đấu nối vào Khu Ga cáp treo Mẫu Sơn. Cụ thể: 

- Nút giao chính vào Ga đi cáp treo bố trí tại Km15+670 thiết kế dạng nút 
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ngã ba hoàn chỉnh, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật theo quy định;  

- Nút giao phụ tại Km15+219 được bố trí cho luồng xe rẽ phải đi về thành 

phố Lạng Sơn để phân luồng giao thông vào những khi cao điểm. 

2.2. Điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km13+600 - Km15+764 sang bên trái 

theo như sau: 

- Điều chỉnh cục bộ tim tuyến đoạn Km14+200 - Km14+870 sang bên trái, 

cách tim tuyến được duyệt từ 57,6 m - 74,0 m. Tim tuyến mới đi theo sườn đồi 

bên trái, cao độ tự nhiên đoạn tuyến từ +309,0 m đến +332,60 m; cao độ đường 

đỏ tại điểm cao nhất là +317,00 m (thấp hơn phương án cũ được duyệt 13,77 m). 

- Điều chỉnh độ dốc dọc tuyến QL4B đoạn Km13+600 - Km15+764: đoạn 

Km13+600 - Km14+600 điều chỉnh độ dốc từ 3% xuống 1,2%; đoạn Km14+600 

- Km15+243 điều chỉnh độ dốc từ 5% xuống 2,5%. Đoạn tiếp theo theo hồ sơ 

thiết kế được phê duyệt. 

2.3. Điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đường đoạn Km15+457,95 đến 

Km15+809 như sau: quy mô 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng 

xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường 24,5 m; đoạn tiếp theo mặt cắt ngang đường 

theo tiêu chuẩn đường cấp III khu vực đồi, có 02 làn xe cơ giới, chiều rộng nền 

đường 12m. 

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 988,252 tỷ đồng. Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 635.797,47 triệu đồng; 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 200.592,00 triệu đồng; 

- Chi phí thiết bị: 2.377,34 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý: 7.263,59 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 26.918,14 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 14.696,02 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 100.607,44 triệu đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. 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 các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Giám đốc Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng 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; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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