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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Thảm bê 

tông nhựa đoạn đường từ Km13+650 Quốc lộ 1 (ngã 3) vào Bệnh viện đa khoa 

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 Xây dựng số 50/2014/QH13 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 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1573/TTr-

SGTVT ngày 19/6/2020; Báo cáo kết quả thẩm định số 1572/BCTĐ-SGTVT ngày 

19/6/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Thảm bê tông nhựa đoạn đường từ Km13+650 Quốc lộ 1 (ngã 3) vào Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: Thảm bê tông nhựa đoạn đường từ Km13+650 Quốc lộ 1 

(ngã 3) vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 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: Nhằm tạo điều kiện đi lại êm thuận cho người 

dân ra, vào Bệnh viện, đồng thời góp phần chỉnh trang kết cấu hạ tầng đô thị trên 

địa bàn huyện Cao Lộc. 

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

6. Diện tích sử dụng đất: Trong phạm vi đường cũ. 

7. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

 7.1. Quy mô: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường bê tông xi măng cũ, sau 

đó thảm mặt đường bê tông nhựa chặt 9.5 dày 5cm; bổ sung sơn kẻ vạch đường, hệ 
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thống an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 

QCVN 41: 2019/BGTVT. 

7.2. Giải pháp thiết kế: 

  - Mặt đường: Tại các vị trí tấm bê tông xi măng mặt đường bị nứt vỡ, phá bỏ 

phần hư hỏng và đổ lại bằng bê tông xi măng - M300, đá (2x4)cm, dày 22cm. Tưới 

lớp dính bám bằng nhựa đường lỏng đông đặc nhanh RC70, tiêu chuẩn nhựa 

0.5Kg/m2 trên mặt đường bê tông xi măng, sau đó thảm lớp bê tông nhựa chặt 9.5 

dày 5cm trên toàn bộ mặt đường; rải vuốt nối vào các đường rẽ theo kết cấu thảm 

mặt đường. 

  - Hệ thống thoát nước: Sửa chữa, xây nâng thành hố thu bằng gạch chỉ xây 

vữa xi măng - M75, nâng cửa thu nước bằng bê tông xi măng - M200, đá (1x2)cm, 

lắp đặt lưới chắn rác. 

  - Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang (công nghệ sơn nóng), chiều 

dày lớp sơn 3,0mm, dán lại lớp màng phản quang đối với các biển báo hiệu bị mờ 

theo QCVN 41: 2019/ BGTVT. 

8. Tổng dự toán xây dựng công trình: 1.132.793.000 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 949.363.745 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 20.271.505 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 105.875.763 đồng;  

- Chi phí khác: 3.228.460 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 54.054.000 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

năm 2020 đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 

12/3/2020. 

10. Hình thức quản lý dự án: Giao Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ 

tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thực hiện quản lý dự án. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2020. 

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, Ban An toàn 

giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và 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: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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