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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng 

mục xử lý đất yếu nền đường, rãnh dọc thoát nước ngầm tuyến trục trung 

tâm và trục nội bộ số 02, công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng 

Bành (giai đoạn 2) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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 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; 

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

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 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông 

khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 

dựng công trình Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng tại tờ trình số 58/TTr-

UBND ngày 23/6/2020 và Thông báo kết quả thẩm định tại Văn bản số 

1493/SGTVT-QLCL  ngày 12/6/2020 của Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung 

hạng mục xử lý đất yếu nền đường, rãnh dọc thoát nước ngầm tuyến trục trung tâm 

và trục nội bộ số 02, công trình Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành 

(giai đoạn 2) như sau: 
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1. Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung: để đảm bảo phù hợp với điều kiện địa chất 

thực tế thi công, ổn định công trình, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.  

 2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 

- Đào bỏ đất yếu nền đường đoạn từ cọc 31A đến cọc 53A (Km0+433,73 - 

Km0+759,10) trên tuyến trục trung tâm và đoạn từ cọc 22B đến cọc 26B 

(Km0+155,85 - Km0+200,87) trên tuyến trục nội bộ số 02 và đắp lại bằng đất 

đảm bảo tiêu chuẩn; tổng chiều dài 02 đoạn tuyến xử lý đất yếu là 370,39m. 

- Bổ sung rãnh dọc thoát nước ngầm hai bên tuyến trục trung tâm trên đoạn từ 

cọc 10A đến cọc 53A (Km0+117,94 - Km0+759,10) và bổ sung rãnh thấm bên trái 

tuyến trục nội bộ số 02 từ cọc 2B đến cọc 26B (Km0+00 - Km0+200,87); tổng chiều 

dài 1.565m. 

(Chi tiết trong bản vẽ thi công) 

3. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình: 2.626.521.000 

đồng, trong đó: 

- Giá trị xây lắp: 2.525.501.000 đồng; 

- Chi phí hạng mục chung: 101.020.000 đồng. 

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 và Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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