
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Sửa chữa đường Lê Đại Hành (đoạn Phai Vệ - Ngô Quyền),  

thành phố Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP; 

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương 

năm 2020; 

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

số 713/BC-SGTVT ngày 26/3/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa đường Lê Đại Hành (đoạn Phai Vệ - Ngô Quyền), thành phố Lạng Sơn 

như sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa đường Lê Đại Hành (đoạn Phai Vệ - Ngô 

Quyền), thành phố Lạng Sơn. 

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

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

vấn đầu tư phát triển Cửa Đông. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sửa chữa mặt đường và công trình thoát 

nước để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến được êm 

thuận, an toàn và mỹ quan đô thị. 

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

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

7. Quy mô, giải pháp thiết kế  
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7.1. Quy mô: Trên cơ sở mặt đường hiện trạng tiến hành sửa chữa hư 

hỏng mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên 

tuyến đường Lê Đại Hành, đoạn từ đường Phai Vệ đến đường Ngô Quyền. 

- Chiều dài sửa chữa 692m. 

7.2. Giải pháp thiết kế 

a) Mặt đường 

- Trên toàn tuyến, tiến hành vệ sinh sạch sẽ mặt đường, tưới lớp dính bám 

bằng nhựa lỏng đông đặc nhanh RC70, lượng nhựa 0,5kg/m
2
; bù vênh mặt 

đường bằng bê tông nhựa C9,5 dày trung bình 1cm, sau đó thảm tăng cường mặt 

đường bằng lớp bê tông nhựa C9,5, dày 5cm. Diện tích 7.358,56m
2
. Các vị trí 

nút giao vuốt lại mặt đường bằng bê tông nhựa C9,5 cho êm thuận.  

b) Công trình thoát nước 

- Tận dụng hệ thống thoát nước hiện tại trên tuyến còn tốt, thiết kế nâng 

cao thành hố ga, hố thu nước trên mặt đường bằng lớp bê tông xi măng đệm 

M250 đá (1x2)cm dày trung bình 5cm trên đỉnh thành hố đảm bảo êm thuận với 

cao độ thiết kế mới của mặt đường.  

- Đối với các tấm đậy hố thăm của hệ thống cống dọc nằm ở giữa đường 

và tấm đậy hố thu nằm ở mép đường: Tận dụng lại tấm gang đúc cũ, xử lý lại 

tấm đậy bê tông cốt thép cũ hoặc thay mới (tùy theo vị trí cụ thể) đảm bảo êm 

thuận với cao độ mặt đường sau khi thảm tăng cường.  

 - Sửa chữa, cải tạo rãnh thoát nước cũ đoạn Km0+9,17 - Km0+94,35 và bổ 

sung giếng thu nước.  

c) Vạch sơn, biển báo 

- Sơn vạch kẻ đường, tổ chức giao thông trên tuyến bằng hệ thống các 

vạch sơn theo QCVN 41: 2016/BGTVT. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản 

quang (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 3,0mm, riêng vạch giảm tốc 

chiều dày lớp sơn 5,0mm. 

- Các biển báo trên tuyến còn tốt, tận dụng. 

8. Tổng dự toán xây dựng công trình: 2.425.465.000,0 đồng, trong đó:  

+ Chi phí xây dựng:        2.053.926.000,0   đồng; 

+ Chi phí quản lý dự án: 43.857.000,0 đồng; 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 187.377.000,0 đồng; 

+ Chi phí khác: 24.481.000,0 đồng; 

+ Chi phí dự phòng: 115.824.000,0 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách chi cho công tác bảo trì đường 

bộ địa phương (Quỹ bảo trì đường bộ địa phương).   

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

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020. 
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Điều 2. Chánh Văn phòng UBND 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, 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 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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