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QUYẾT ĐỊNH 

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

chữa các cầu Bản Khiếng (Km4+410), cầu Bản Khoai (Km7+926), cầu Long 

Đầu (Km9+480) trên tuyến đường tỉnh ĐT.236 và cầu Pá Phiêng (Km0+738) 

trên tuyến đường tránh Quốc lộ 4A 

 

 

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 số 50/2014/QH13;  

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          

1100/BC-SGTVT ngày  04/5/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa các cầu Bản Khiếng (Km4+410), cầu Bản Khoai (Km7+926), cầu Long 

Đầu (Km9+480) trên tuyến đường tỉnh ĐT.236 và cầu Pá Phiêng (Km0+738) trên 

tuyến đường tránh Quốc lộ 4A như sau: 

1. Tên công trình 

Sửa chữa các cầu Bản Khiếng (Km4+410), cầu Bản Khoai (Km7+926), cầu 

Long Đầu (Km9+480) trên tuyến đường tỉnh ĐT.236 và cầu Pá Phiêng (Km0+738) 

trên tuyến đường tránh Quốc lộ 4A. 

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

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trung tâm kỹ thuật 

đường bộ. 
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4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sửa chữa hư hỏng các cầu Bản Khiếng 

(Km4+410), cầu Bản Khoai (Km7+926), cầu Long Đầu (Km9+480) trên tuyến 

đường tỉnh ĐT.236 và cầu Pá Phiêng (Km0+738) trên tuyến đường tránh Quốc lộ 

4A nhằm duy trì tuổi thọ công trình đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao 

thông trên tuyến được êm thuận và an toàn. 

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa bàn huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn. 

6. Diện tích sử dụng đất: các vị trí cầu nằm trong phạm vi đường cũ. 

7. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

a) Cầu Bản Khiếng Km4+410 và cầu Long Đầu Km9+480 trên đường tỉnh 

ĐT.236: 

Bổ sung dầm ngang liên kết tại 02 vị trí đầu nhịp (trên gối cầu) và 01 vị trí 

giữa nhịp cầu; sửa chữa khe co giãn cầu; dán sợi gia cường dầm chủ; thay thế các 

ống thoát nước hư hỏng; bổ sung bậc lên xuống 2 mố cầu.  

b)  Cầu Bản Khoai Km7+926 trên đường tỉnh ĐT.236 

Bổ sung dầm ngang liên kết tại 02 vị trí đầu nhịp (trên gối cầu) và 01 vị trí 

giữa nhịp; sửa chữa khe co giãn cầu; dán sợi gia cường dầm chủ; thay thế các ống 

thoát nước hư hỏng; sửa chữa tứ nón cầu; xây bậc lên xuống 2 mố cầu. 

c)  Cầu Pá Phiêng Km0+738 trên tuyến đường tránh Quốc lộ 4A 

Sửa chữa hư hỏng mặt cầu; sửa chữa khe co giãn trên cầu; thay thế ống thoát 

nước mặt cầu và sơn chống gỉ lan can tay vịn thép; sửa chữa, trám vá các vị trí 

bong vỡ bê tông dầm chủ; thay thế biển tên cầu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

(Chi tiết trong bản vẽ kèm theo hồ sơ) 

8. Tổng dự toán xây dựng công trình: 4.606.369.000,0 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng:        3.780.624.000,0   đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 80.727.000,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 494.756.000,0 đồng; 

- Chi phí khác: 30.912.000,0 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 219.351.000,0 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn 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 huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, 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, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                     Hồ Tiến Thiệu 
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