
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 
  
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư 

hỏng nền mặt đường và công trình thoát nước đường Chu Văn An  

(đoạn Lê Lợi - Phùng Chí Kiên) 

 

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 09/2/2021 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 về 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tưxây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2021; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1602/TTr-

SGTVT ngày 02/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa 

chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước đường Chu Văn An (đoạn 

Lê Lợi - Phùng Chí Kiên), với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước 

đường Chu Văn An (đoạn Lê Lợi –Phùng Chí Kiên). 

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

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH kỹ thuật 

An Khánh. 
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4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: sửa chữa mặt đường và công trình thoát nước 

đường Chu Văn An (đoạn Lê Lợi –Phùng Chí Kiên) để đảm bảo cho các phương 

tiện tham gia giao thông trên tuyến được êm thuận, an toàn và đảm bảo mỹ quan 

đô thị. 

5. Địa điểm xây dựng: phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

6. Diện tích sử dụng đất: tuyến nằm trong phạm vi đường cũ. 

7. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

7.1. Quy mô xây dựng:  

- Trên cơ sở hiện trạng mặt đường Chu Văn An (đoạn Lê Lợi – Phùng Chí 

Kiên), tiến hành sửa chữa hư hỏng mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống 

an toàn giao thông trên toàn tuyến. 

- Phạm vi sửa chữa: điểm đầu tuyến tại Km0+00 (nối tiếp đường Chu Văn 

An đã sửa chữa giai đoạn trước); điểm cuối tại Km0+320 (nối vào đường Phùng 

Chí Kiên). 

- Chiều dài đoạn tuyến: 320m. 

7.2. Giải pháp thiết kế:  

a) Nền, mặt đường: 

- Đối với mặt đường đoạn từ Km0+00 đến Km0+222,89, diện tích 942,44 

m2: tiến hành vệ sinh sạch sẽ mặt đường cũ, tưới dính bám nhũ tương CRS1, tiêu 

chuẩn 0,5lít/m2; bù vênh bê tông nhựa C12,5, chiều dày theo thực tế (thi công 

cùng lớp mặt đường); sau đó thảm lớp bê tông nhựa C12,5 dày 4cm. 

- Mặt đường đoạn từ cọc D8(Km0+222,89) đến cọc 20(Km0+320), diện 

tích 303,66 m2: tiến hành đào bỏ lớp kết cấu cũ, thay bằng kết cấu mới, các lớp 

cụ thể như sau: 

+ Lớp mặt bê tông nhựa C12,5, dày 5cm;  

+ Tưới thấm bám bằng nhựa đường lỏng đông đặc MC70, tiêu chuẩn nhựa 

1,0 lít/m2;  

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 18cm;  

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 24cm;  

+ Cày xới lu lèn K98, dày 30cm. 

b) Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc tuyến: 

- Tận dụng nắp hố thu, hố ga cũ và xây nâng cao thành hố thu, hố ga phù 

hợp với cao độ mặt đường sau khi sửa chữa, kết cấu bằng bê tông xi măng 

mác250, đá (1x2)cm.  

c) Nút giao: rải vuốt nối đảm bảo êm thuận tuyến chính với các nút giao 

bằng bê tông nhựa chặt 12,5, dày 4cm. 

8. Tổng dự toán xây dựng công trình: 363.720.000,0 đồng.  
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Trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 288.599.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 6.162.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 34.782.000 đồng; 

- Chi phí khác: 16.818.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 17.359.000 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.   

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 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 thành phố Lạng Sơn 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 PVPUBND tỉnh,   
 Phòng THNC, TT TH-CB; 
 - Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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