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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông 

Khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng 

 

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; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư; các quyết định: số 1169/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2015, số 150/QĐ-UBND ngày 19/01/2018, số 2323/QĐ-UBND ngày 

13/11/2018 và số 1640/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông Khu phi thế  quan (giai đoạn 

I), huyện Văn Lãng; 

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện 

dự án Đường giao thông Khu phi thế  quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1207/TTr-

SGTVT  ngày  07/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

giao thông Khu phi thế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh 

 Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để phù hợp với thực tế hiện 

trường, đảm bảo được sự đồng bộ của công trình, nâng cao hiệu quả của dự án 

đầu tư. 
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2. Nội dung điều chỉnh 

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

a. Điều chỉnh độ dốc và phạm vi bãi san nền 14,3 ha: 

- Điều chỉnh độ dốc mặt bãi san nền 14,3 ha (bên trái tuyến số 3, đoạn 

Km1+229 – Km2+042) thành độ dốc 1%, cao độ giảm dần theo hướng vuông 

góc từ trục đường số 3 về phía chân núi đá.  

- Giảm diện tích bãi san nền khu vực giáp chân núi đá, để đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế tại vị trí có vách đá cao và liền khối, diện tích mặt bãi 

hoàn thiện là 13,179 ha. Đồng thời điều chỉnh giảm khối lượng hạng mục rãnh 

thoát nước L0=1,25m cho phù hợp thực tế hiện trường. 

b. Điều chỉnh bổ sung hạng mục đường giao thông: Tiếp tục thi công theo 

hồ sơ thiết kế được duyệt phần khối lượng đang tạm dừng thi công theo quyết 

định số 2603/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh, bao gồm đoạn tuyến 

Km0+753,66 – Km0+867,85 và một phần nút giao T6. 

c. Điều chỉnh mỏ đất đắp: Cắt giảm, không thu hồi 1,4ha đất thuộc quy 

hoạch lô lắp giáp tái chế T.C.L.R9 và T.C.L.R11 làm mỏ đất đắp như đã phê 

duyệt tại Quyết định 1640/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh.  

2.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là: 255.156,174 triệu đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 176.050,82 triệu đồng; 

- Chi phí thiết bị: 197,04 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 2.917,26 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn xây dựng: 9.243,29 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 7.244,20 triệu đồng; 

- Chi phí BT, GPMB: 54.208,83 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 5.294,74 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 Văn Lãng, 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 PVPUBND tỉnh,   
 Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 
 - Lưu: VT, KT (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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