
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 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo  

giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8-05/8/2019 và 

cơn bão số 4 từ ngày 30/8-02/9/2019 gây ra trên tuyến đường huyện ĐH.43 và 

đường xã ĐX.432, huyện Đình Lập, tỉnh 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 Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;  

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

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt bão trong ngành 

đường bộ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1286/TTr-

SGTVT ngày 22/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo  

giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8-05/8/2019 và cơn 

bão số 4 từ ngày 30/8-02/9/2019 gây ra trên tuyến đường huyện ĐH.43 và đường 

xã ĐX.432, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn như sau:  

1. Tên công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh 

hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8-05/8/2019 và cơn bão số 4 từ ngày 30/8-

02/9/2019 gây ra trên tuyến đường huyện ĐH.43 và đường xã ĐX.432, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập. 

3. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ hoàn công: Công ty TNHH Nhân Hoà. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Khắc phục, sửa chữa, khôi phục hư hỏng,  

đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.  

5. Giải pháp khắc phục đảm bảo giao thông 

a) Đối với các vị trí sạt lở mái ta luy dương tràn ra mặt đường: Xử lý hót 

dọn toàn bộ phần đất sạt trong mặt đường và ở rãnh thoát nước bằng máy kết hợp 

thủ công vận chuyển đi nơi khác để đổ; tại các vị trí có cung trượt thì hót đất theo 
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cung trượt để đảm bảo ổn định mái taluy và khai thông rãnh dọc. Những vị trí nhỏ 

lẻ hót đất bằng thủ công. 

b) Vị trí sạt lở taluy âm tại Km0+080 trên tuyến đường xã ĐX.432: Xử lý 

đào bỏ phần đất không ổn định phía ta luy âm đến nền địa chất ổn định, sau đó xếp 

kè rọ thép đá hộc, loại rọ thép mạ kẽm, đan bằng máy; hoàn trả hệ thống an toàn 

giao thông.  

6. Địa điểm xây dựng 

Trên các tuyến đường huyện ĐH.43, đường xã ĐX.432 thuộc địa phận 

huyện Đình Lập. 

7. Diện tích sử dụng đất  

Trong phạm vi đường cũ, không chiếm dụng đất. 

8. Tổng dự toán: 290.136.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 264.934.098 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 5.657.066 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 19.544.996 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

Vốn sự nghiệp giao thông, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

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

11. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2019. 

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 Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập 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: THNC, KT, TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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