
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND     Lạng Sơn, ngày          tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực 

hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến 

 đường tỉnh, đường tránh QL4A và đường tuần tra biên giới 

 (Giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025)  

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 Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số  35/BC-STC ngày   

26/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói 

thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trên các tuyến đường tỉnh, đường tránh QL4A và đường tuần tra biên giới (giai 

đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025) như sau: 

1. Dự toán kinh phí 

a) Tổng dự toán kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh; 

đường tránh QL4A và đường tuần tra biên giới (giai đoạn từ ngày 01/4/2021 đến 

ngày 31/12/2025) là: 106.474.080.000,0 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu tỷ, 
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bốn trăm bảy mươi bốn triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng). Chi tiết tại Phụ 

lục 01 kèm theo. 

b) Nguồn kinh phí: vốn sự nghiệp giao thông địa phương năm 2022 đã 

giao cho đơn vị tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm tiếp theo. 

c) Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

d) Địa điểm thực hiện: trên các tuyến đường tỉnh; đường tránh QL4A và 

đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn. 

đ) Nội dung công việc: thực hiện công tác quản lý đường, quản lý cầu gồm: 

tuần đường; đếm xe; kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình 

hình bão lũ; trực bão lũ; quản lý hành lang an toàn đường bộ; kiểm tra cầu định kỳ 

theo quy định; kiểm tra cầu trước và sau mùa mưa bão; cập nhật tình trạng cầu và 

quản lý hồ sơ và một số công việc khác.  

Thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường, bảo dưỡng thường 

xuyên cầu bao gồm: đắp phụ nền, lề đường; hót sụt nhỏ; bạt lề đường; cắt cỏ; phát 

quang cây cỏ; vét rãnh hở, kín; thông cống, thanh thải dòng chảy; bảo dường 

thường xuyên biển báo và công trình ATGT khác; vệ sinh mặt đường; láng nhựa 

mặt đường; xử lý cao su sình lún; vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường 

sửa chữa lan can cầu bằng bê tông; sơn lan can cầu bằng thép, bê tông; sửa chữa hư 

hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu; bôi mỡ gối cầu thép; vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước; 

vệ sinh khe co giãn cầu; vệ sinh mố, trụ cầu; vá ổ gà, bong bật, sơn lẻ tẻ cầu thép, 

dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép; phát quang cây cỏ và một số công 

việc khác tại các địa điểm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định này.  

e) Thời gian thực hiện công việc: 45 tháng (từ ngày 01/4/2022 đến ngày 

31/12/2025). 

 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh; đường 

tránh QL4A và đường tuần tra biên giới (giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 

31/12/2025) chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, 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; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm THCB; 

 - Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 



PHỤ LỤC 02 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các 

tuyến đường tỉnh, đường tránh QL4A và đường tuần tra biên giới (giai đoạn từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/12/2025)” 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên các tuyến đường 

tuần tra biên giới; ĐT228; ĐT.229 

19.310,625 

Vốn sự 

nghiệp 

giao 

thông địa 

phương 

năm 

2022 và 

các năm 

tiếp theo 

 

 

 

 

 

 

 

Đấu thầu rộng 

rãi (qua mạng) 

Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ 

 

Quý I/2022 Trọn gói 

45 tháng từ 

ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

31/12/2025). 

2 

Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên các tuyến đường 

tỉnh: ĐT.242; ĐT.243; ĐT244; 

ĐT.245; ĐT.234; ĐT.238 

26.591, 250 
Đấu thầu rộng 

rãi (qua mạng) 

Một giai đoạn,  

hai túi hồ sơ 

 

Quý I/2022 Trọn gói 

45 tháng từ 

ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

31/12/2025). 
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Gói thầu số 03: Quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên các tuyến đường 

tỉnh: ĐT.226; ĐT.227; ĐT.230; 

ĐT231; ĐT240; ĐT232; ĐT.233; 

ĐT.239 

31.854,375 
Đấu thầu rộng 

rãi (qua mạng) 

Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ 

 

Quý I/2022 Trọn gói 

45 tháng từ 

ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

31/12/2025). 
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Gói thầu số 04: Quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên các tuyến đường 

tỉnh: ĐT.236; ĐT237; ĐT.241; 

ĐT.246; ĐT248; ĐT.235; ĐT.250 và 

đường tránh QL4A 

28.717, 500 
Đấu thầu rộng 

rãi (qua mạng) 

Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ 

 

Quý I/2022 Trọn gói 

45 tháng từ 

ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

31/12/2025). 

Tổng cộng: 
106.473.750.000,0 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm 

năm mươi nghìn đồng chẵn). 
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