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Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  

Đường nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị 

định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng; Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 

thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị 

(19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia; Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 

24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 

481/BC-SGTVT ngày 03/3/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh: Điều chỉnh đoạn tuyến từ Km0+923,30 - Km 

0+983,31 và đoạn từ Km1+215,81 - Km1+315,27 để giảm phạm vi giải phóng mặt 

bằng, hạn chế ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình kiến trúc của người dân nhưng 

vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường. 

2. Nội dung điều chỉnh 

- Đoạn từ Km0+938,43 đến Km0+983,31 phía bên phải tuyến: Điều chỉnh 

diện tích 07 lô tái định cư có diện tích 100m
2
 xuống thành 06 lô tái định cư, trong 



2 

đó gồm có 01 lô diện tích 80m
2
, 05 lô diện tích 70m

2
; mở rộng bán kính đoạn cua 

vào tuyến nhánh B (tuyến 19/4 cũ) để tăng tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông; 

điều chỉnh thiết kế hệ thống thoát nước theo địa hình khu vực; xây chân khay dài 

khoảng 48m dọc phía sau lô đất tái định cư và đắp đất để xác định ranh giới lô đất. 

- Điều chỉnh dịch tim tuyến đoạn từ Km1+215,81 - Km1+315,27 sang phía 

bên trái trung bình 0,8m, không thu hồi phạm vi bên phải tuyến từ Km1+241,40 

(cọc 81) đến Km1+315,27 (cọc D11); thiết kế hệ thống thoát nước theo địa hình khu 

vực; xây chân khay dài khoảng 25m dọc theo lô tái định cư và đắp đất để xác định 

ranh giới lô đất. 

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 68.030,200 triệu đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 24.606,30 triệu đồng; 

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 30.153,29 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 552,52 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 2.942,59 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 1.739,34 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 8.036,16 triệu đồng. 

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

tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Bình Gia chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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