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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 

ĐT.239 (Pác Ve - Điềm He), đoạn từ Km15+700 đến Km23+500,  

huyện Văn Quan 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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 địaphương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND 

tỉnh về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng 

vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1416/TTr-

SGTVT ngày 19/5/2021; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 

cáo số 188/BC-SKHĐT ngày 13/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 

ĐT.239 (Pác Ve - Điềm He), đoạn từ Km15+700 đến Km23+500, huyện Văn 

Quan như sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.239 (Pác Ve - Điềm He), 

đoạn từ Km15+700 đến Km23+500, huyện Văn Quan. 

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

3. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, gia cố lề đường, 

sửa chữa hoàn thiện công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông trên 

tuyến nhằm mục đích nâng cao khả năng khai thác tuyến đường, lưu thông vận 

chuyển hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng 

cao đời sống nhân dân trong khu vực. 
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4. Quy mô đầu tư:  

-Tổng chiều dài tuyến 7,8Km điểm đầu Km15+700/ĐT.239, điểm cuối 

tuyến Km23+500/ ĐT.239, giao với QL.1B tại Km19+400.  

- Quy mô xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật:  

+ Trên cơ sở nền đường hiện hữu thiết kế tham khảo theo tiêu chuẩn 

đường giao thông cấp VI miền núi (Theo TCVN 4054 –2005).  

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: mặt cắt ngang chiều rộng nền đường 

Bnền = 6,0m; trên cơ sở mặt đường cũ rộng trung bình 3,5m tiến hành cạp mở 

rộng mặt đường mỗi bên 1,0m, sau đó thực hiện cào bóc gia cố tái sinh nguội tại 

chỗ, chiều sâu 20cm, láng toàn bộ mặt đường bằng nhũ tương nhựa đường a xít 

3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2 đảm bảo chiều rộng mặt đường đạt 5,5m. Hoàn 

thiện hệ thống thoát nước và an toàn giao thông thoát nước trên tuyến. 

5. Nhóm dự án: nhóm C. 

6. Tổng mức đầu tư dự án:14.900 triệu đồng. 

7. Cơ cấu nguồn vốn:  

- Nguồn vốn bố trí năm 2021 từ nguồn ngân sách địa phương: 0,2 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn bố trí giai đoạn 2022-2024: Đầu tư công theo tiêu chí định 

mức giai đoạn 2022-2024: 14,7 tỷ đồng. 

Cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn từng năm dự kiến như sau: 

Stt Năm 
Kinh phí  

(tỷ đồng) 

1 2021 (chuẩn bị đầu tư) 0,2 

2 2022 2,0 

3 2023 6,0 

4 2024 6,7 

 Tổng cộng 14,9  

8. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Sơn và xã Điềm He, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn. 

9. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2024. 

10. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Năm 2021, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (thực hiện theo Quyết 

định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021), 

thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu. 

b) Năm 2022 đến năm 2023: thi công xây dựng. 
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c) Năm 2024: hoàn thiện, quyết toán công trình. 

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

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

tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND huyện Văn Quan; 

- CPCVP UBND tỉnh,  

phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Lương Trọng Quỳnh 
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