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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  

Cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn 

 

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 Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26/6/2013; Quyết định số 

1220/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 11/01/2017; 

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 và Quyết định số 194/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án 

đầu tư xây dựng công trình Cầu 17-10, thành phố Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1116/TTr-

SGTVT ngày 27/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu 

17/10, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh 

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu 17/10, thành phố Lạng 

Sơn nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ theo Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung điều chỉnh  

2.1. Điều chỉnh một số nội dung của hạng mục Đường Nguyễn Đình Chiểu 

kéo dài: 

a) Điều chỉnh kích thước, diện tích các ô đất tái định cư như sau: 
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- Đối với lô đất tái định cư bao gồm các ô đất từ N.L.K1 đến N.L.K 14 (14 ô 

đất tái định cư): điều chỉnh chiều dài các ô đất N.L.K3, N.L.K4,..., N.L.K12 từ dài 

20,0m thành dài 18,0m; đồng thời điều chỉnh kích thước các lô góc N.L.K1, 

N.L.K2, N.L.K13, N.L.K14 cho phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

phường Đông Kinh và đảm bảo số lượng các lô tái định cư đã được phê duyệt. 

- Đối với lô đất tái định cư bao gồm các ô đất từ N.L.K15 đến N.L.K 39 

(15 ô đất tái định cư): điều chỉnh chiều dài các ô đất N.L.K17, N.L.K18,..., 

N.L.K37 từ dài 20,0m thành dài 16,5m; đồng thời điều chỉnh kích thước các lô 

góc N.L.K15, N.L.K16, N.L.K38, N.L.K39 cho đảm bảo số lượng các lô tái định 

cư đã được phê duyệt và phù hợp với việc điều chỉnh bề rộng vỉa hè từ rộng 4,5m 

thành rộng 3,5m theo vị trí tuyến số 46, thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

phường Đông Kinh. 

b) Điều chỉnh đoạn tuyến đường nội bộ giữa hai lô đất tái định cư (tuyến số 

46 theo quy hoạch): điều chỉnh bề rộng vỉa hè từ rộng 4,5m thành rộng 3,5m theo 

vị trí tuyến số 46 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Đông Kinh. 

2.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ năm 2013 đến năm 2021.  

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 527.667.386.000,0 đồng. Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 374.007.054.000 đồng;  

- Chi phí bồi thường, GPMB: 126.840.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 4.110.735.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 12.699.439.000 đồng; 

- Chi phí khác: 2.716.231.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 7.293.927.000 đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26/6/2013, Quyết định số 1220/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2016, Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 11/01/2017, Quyết định số 

374/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

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

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh  
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