
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 Lạng Sơn về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B 

(đoạn Km3+700 đến Km18); Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1 Nghị quyết 

số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương 

đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); 

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

UBND tỉnh Lạng Sơn 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; 

Căn cứ các Quyết định: số 784/QĐ-UBND ngày 12/4/2021, số 289/QĐ-

UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), 

tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

2172/TTr-SGTVT ngày 18/7/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn 

với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh: điều chỉnh chiều rộng nền đường từ Bnền = 12m 

(02 làn xe) thành Bnền = 24,5m (04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với 

dừng xe khẩn cấp) đối với đoạn Km15+730 - Km16+618 thuộc dự án Cải tạo, 

nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo 

tính đồng bộ về quy mô mặt cắt ngang đường với dự án Nâng cấp đoạn Km18 - 

Km80, Quốc lộ 4B đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư thuộc Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.   

2. Nội dung điều chỉnh dự án 

2.1. Điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đường đoạn Km15+730 đến 

Km16+618 theo quy mô như sau:  

- Thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng (theo TCVN 4054 - 2005) 

với các tiêu chuẩn kỹ thuật: tốc độ thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang đường có 04 

làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền 

đường 24,5m; 

- Cầu Bản Mận 2 tại Km16+430,36: thiết kế bổ sung thêm 01 đơn nguyên 

bên trái đơn nguyên cầu đã được duyệt; khổ cầu sau điều chỉnh B = 0,5 + 2,75 + 

2x3,5 +4,0 + 2x3,5 + 2,75 + 0,5 = 24,5 (m). Khẩu độ cầu, tải trọng thiết kế, giải 

pháp kết cấu như thiết kế đơn nguyên đã được duyệt. 

- Điều chỉnh các công trình thoát nước (cống thoát nước ngang, rãnh dọc 

...); điều chỉnh, bổ sung các công trình phòng hộ và an toàn giao thông (dải phân 

cách giữa đường, hộ lan, cọc tiêu, biển báo,...) theo quy mô chiều rộng điều 

chỉnh nền, mặt đường. 

- Kết cấu mặt đường đoạn điều chỉnh theo thiết kế kết cấu mặt đường đã 

được phê duyệt. 

- Phạm vi vuốt nối ngã ba với Quốc lộ 4B cũ (đoạn cuối tuyến chiều dài 

95m) được thiết kế vuốt nối tạm thời về cao độ mặt đường Quốc lộ 4B cũ, kết 

cấu bằng 01 lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm, mặt đường láng nhựa 

4,5kg/m2. 

2.2. Diện tích sử dụng đất sau điều chỉnh: 102,08 ha. 

2.3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 988.252,0 triệu đồng, trong đó: 
 

- Chi phí xây dựng: 654.990,210 triệu đồng; 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 222.599,700 triệu đồng; 

- Chi phí thiết bị: 638,230 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý: 8.142,520 triệu đồng; 
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- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 28.104,500 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 16.230,870 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 57.545,970 triệu đồng. 
 

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

nguyên theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11/11/2020, Quyết định số 

784/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 và Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 

16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, 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 đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVPUBND tỉnh, các Phòng CM, 

Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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