
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 

ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19 - Km43,  

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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 địaphương 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 về giaoUBND 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; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1463/TTr-SGTVT 

ngày 24/5/2021; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 

202/BC-SKHĐT ngày 20/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 

ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19 - Km43, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa) 

đoạn từ Km19 – Km43, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

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

3. Mục tiêu đầu tư: sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hoàn thiện công 

trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến nhằm mục đích nâng 

cao khả năng khai thác tuyến đường, lưu thông vận chuyển hàng hóa thuận lợi, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng. 
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4. Quy mô đầu tư:  

- Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 23,30km, điểm đầu tại Km19+00 

thuộc địa bàn xã Bắc Xa, điểm cuối tuyến nối với đường tuần tra biên giới Mốc 

62 - Mốc 59 tại Mốc 62. 

- Quy mô xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật: trên cơ sở nền mặt đường cũ, 

thiết kế tham khảo theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI miền núi - TCVN 

4054 - 2005. 

a) Nền, mặt đường: 

- Các đoạn mặt đường bê tông xi măng cũ còn tốt: tận dụng giữ nguyên 

hiện trạng, tổng chiều dài khoảng 4,70km; 

- Các đoạn có mặt đường đá dăm láng nhựa cũ: xử lý các hư hỏng nền 

đường cục bộ, tận dụng mặt đường cũ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ dày 20cm 

làm móng đường sau đó láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2.  

- Các đoạn nền đường đất: thiết kế san gạt khôi phục nền đường, xây 

dựng mặt đường theo tiêu chuẩn đường cấp VI - miền núi - TCVN 4054-2005: 

nền đường rộng 6,0m, mặt đường rộng 3,5m, lề đường mỗi bên 1,25m. Mặt 

đường láng nhựa kết hợp bê tông xi măng đối với các đoạn xen kẹp mặt đường 

bê tông xi măng hiện có từ Km38 - cuối tuyến (đoạn từ bản Bắc Xa - Mốc 62 có 

độ dốc dọc lớn) và đoạn dốc cuối ngầm Nà Thuộc.  

- Thay kết cấu đá hộc xây phạm vi đường dẫn hai bên đầu ngầm Nà 

Thuộc bằng kết cấu mặt bê tông xi măng.  

- Thiết kế vuốt nối mặt đường rẽ vào bản Bắc Xa tại bên trái Km37+420 

với chiều dài khoảng 100m (nối vào mặt đường rẽ hiện có). Kết cấu mặt đường 

láng nhựa như tuyến chính.   

b) Công trình thoát nước: 

Tận dụng hệ thống công trình thoát nước cũ còn tốt, đảm bảo khả năng 

thoát nước; nạo vét, khơi thông các cống bị lấp, tắc; sửa chữa các hư hỏng cục bộ; 

c) Kết cấu mặt đường: 

- Đối với các đoạn có mặt đường láng nhựa cũ: cào bóc tái sinh nguội tại 

chỗ móng đường tái sinh nguội 4% xi măng và phụ gia dày 20cm sau đó lắng 

mặt đường bằng nhũ tương nhựa đường a xít 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2;  

- Đối với các đoạn đường đất xen kẽ các đoạn mặt đường bê tông xi măng 

cũ từ Km38 – Km43 và phạm vi đường dẫn các vị trí ngầm tràn, kết cấu như 

sau: Lớp mặt đường bê tông xi măng - M300 đá (2x4) cm, dày 20cm; lớp bạt 

dứa chống thấm + cát tạo phẳng dày 1cm; lớp móng đường cào bóc tái sinh 

nguội tại chỗ móng đường cấp phối đá dăm loại 2 + 20% tro xỉ + 4% xi măng, 

dày 20cm. 

- Các đoạn còn lại: mặt đường láng nhũ tương nhựa đường a xít 02 lớp, 

tiêu chuẩn nhựa 3,6kg/m2; tưới dính bám nhũ tương nhựa đường a xít CRS-1, 
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tiêu chuẩn 1kg/m2; lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ móng đường cấp phối đá 

dăm loại 2 + 20% tro xỉ + 4% xi măng, dày 20cm. 

5. Nhóm dự án: nhóm C. 

6. Tổng mức đầu tư dự án: 45,086 tỷ đồng 

7. Cơ cấu, nguồn vốn: 

- Nguồn vốn bố trí năm 2021 từ nguồn ngân sách địa phương: 0,25 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn bố trí giai đoạn 2022-2024: đầu tư công theo tiêu chí định 

mức giai đoạn 2022-2024: 44,836 tỷ đồng. 

Cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn từng năm dự kiến như sau: 

Stt Năm 
Kinh phí  

(tỷ đồng) 

1 2021 (chuẩn bị đầu tư) 0,25 

2 2022 8,0 

3 2023 20,0 

4 2024 16,836 

 Tổng cộng 45,086 

8. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

9. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2024. 

10. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Năm 2021: thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

- Năm 2022 đến năm 2023: thi công xây dựng. 

- Năm 2024: hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, thực hiện quyết toán 

công trình. 

Điều 2. 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 huyện Đình Lập và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;  

- CPCVP UBND tỉnh,  

phòng THNC,Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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