
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 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đường đối ngoại và hạ tầng 

kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền 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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày   

07/12/2020; Báo cáo thẩm định số 502/BC-SKHĐT ngày 20/11/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đường đối ngoại và hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh  như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Xây dựng tuyến đường để phục vụ công tác thi công xây dựng Trụ sở làm 

việc Công an tỉnh Lạng Sơn và đảm bảo cho hoạt động của trụ sở sau khi đưa 

vào sử dụng; tạo quỹ đất có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh để bố trí tái định cư 

phục vụ công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. Đồng thời đây cũng là 

tuyến đường trục chính trong khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo 

bộ mặt mỹ quan đô thị khu vực, phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Quy mô đầu tư 

a) Xây dựng 02 tuyến đường giao thông đối ngoại, với tổng chiều dài là 

713,35m, có các chỉ tiêu kỹ thuật như sau: 

- Trục đường đối ngoại số 01: bắt đầu từ ngã 3 đường Hùng Vương – Bà 

Triệu kéo dài, đi qua mặt phía Đông của khu quy hoạch đến hết ranh giới quy 

hoạch, chỉ giới đường đỏ 35m, đường 2 chiều có dải phân cách cứng, loại đường 



2 

nội bộ khu vực, cấp kỹ thuật 40Km/h, trước mắt đầu tư tuyến với mặt cắt ngang 

như sau: 

+ Đoạn 1: từ đường Hùng Vương vào đến cổng Trụ sở công an tỉnh, mặt 

cắt ngang tuyến (5,0+10,5+4,0+10,5+5,0)m. 

+ Đoạn 2: từ cổng Trụ sở công an tỉnh đến ranh giới phía Nam khu vực dự 

án, mặt cắt ngang tuyến (5,0+7,5+10,0+7,5+5,0)m. 

Tổng chiều dài tuyến số 01 là 414.55m  

- Trục đường đối ngoại số 02: chạy song song với đường Hùng Vương, 

điểm đầu đấu nối với hệ thống giao thông dự án Khu A tái định cư I mai Pha, 

điểm cuối giao với tuyến đối ngoại 1 đi qua mặt phía Đông- Bắc khu quy hoạch 

chỉ giới đường đỏ 21,25m, loại đường nội bộ khu vực, cấp kỹ thuật 35Km/h mặt 

cắt ngang tuyến (5,0+11,25+5,0)m. 

Chiều dài tuyến đối ngoại 2: 298.80m. 

- Mô đun đàn hồi của kết cấu áo đường yêu cầu Eyc≥100 Mpa theo đường 

nội bộ khu vực. Kết cấu từ trên xuống như sau: 

+ Lớp BTN chặt 9,5 dày 7cm; 

+ Lớp móng CPĐD loại 1 dày 15cm; 

+ Lớp móng CPĐD loại 2 dày 18cm. 

b) Hè phố lát gạch bê tông giả đá, bố trí đường lên xuống cho người đi xe 

lăn rộng 3,0m (trung bình 50m /1 vị trí). 

c) Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cống chính để thoát 

nước lưu vực phía Nam dự án; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh 

hoạt và phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp điện chiếu sáng công cộng, chiếu 

sáng đường phố, cấp điện sinh hoạt khu tái định cư, cây xanh hè phố. 

d) San nền khu đất quy hoạch đường giao thông đối ngoại và khu đất để 

phân lô tái định cư (tổng diện tích 2,8 ha). 

đ) Các hạng mục phụ trợ khác. 

3. Nhóm dự án: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 32.205,2 triệu đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 

- Chi phí quản lý dự án: 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng: 

24.699,0 triệu đồng; 

554,0 triệu đồng; 

1.936,8 triệu đồng; 

1.413,0 triệu đồng; 

3.602, 4 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn và dự kiến tiến độ bố trí vốn 

- Nguồn vốn: vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. 

- Dự kiến tiến độ bố trí vốn: năm 2021 là 2,0 tỷ đồng; năm 2022 là 13,0 tỷ 
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đồng; năm 2023 là 17,2052 tỷ đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Khòn Khuyên xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Chủ đầu tư dự án: UBND thành phố Lạng Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng 

Sơn. 

8. Thời gian thực hiện: năm 2021 - 2023. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định, quyết định 

đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KT, THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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