
 

UỶ 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 2022 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  

công trình Sửa chữa hệ thống rãnh đường huyện ĐH.45 (Km0 - Km4),  

xã Thái Bình, huyện Đình Lập 

 

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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 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 2022; 

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kinh phí 

quản lý, bảo trì đường bộ và kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông cho 

Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1819/TTr-

SGTVT ngày 15/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa hệ thống rãnh đường huyện ĐH.45 (Km0 - Km4), xã Thái Bình, huyện 

Đình Lập như sau:  

1. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống rãnh đường huyện ĐH.45 (Km0 - 

Km4), xã Thái Bình, huyện Đình Lập. 
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2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập.  

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sửa chữa hệ thống rãnh đường huyện ĐH45 

(Km0 - Km4) xã Thái Bình, huyện Đình Lập nhằm khắc phục tình trạng tắc 

nghẽn hệ thống thoát nước, cải tạo môi trường, đảm bảo an toàn giao thông từ đó 

nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân 

dân trong khu vực, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV xây 

dựng và thương mại Hoàng Minh LS. 

6. Địa điểm xây dựng: xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.   

7. Diện tích sử dụng đất: tuyến nằm trong phạm vi đường cũ. 

8. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

8.1. Quy mô xây dựng:  

Xây dựng hệ thống rãnh dọc thoát nước hai bên tuyến đoạn Km0 - Km4 

đường huyện ĐH.45, kết cấu bằng bê tông xi măng, hình chữ nhật, kích thước 

(0,4x0,4)m, tấm đậy rãnh BTCT-M250. Nâng cao thành rãnh mương thuỷ lợi và 

gia cố lề đường bằng BTXM-250 đá (2x4)cm, dày 15cm.  

Phạm vi sửa chữa:  

- Xây mới rãnh thoát nước: 

+ Đoạn Km2+100 - Km2+251,31 bên trái tuyến, chiều dài rãnh 151,0m. 

+ Đoạn Km2+146,88 - Km2+369,44 và Km2+489,41 - Km2+506,9 bên 

phải tuyến, chiều dài rãnh 231,04m. 

+ Đoạn Km3+800 - Km3+970,50 bên trái tuyến, chiều dài rãnh 170,5m. 

+ Đoạn Km3+802 - Km3+984,19 bên phải tuyến, chiều dài rãnh 182,19m. 

- Tổng chiều dài rãnh xây mới: 734,73m. 

- Nâng thành rãnh mương thuỷ lợi, chiều dài 128,97m. 

- Gia cố lề:  

+ Đoạn Km2+354,26 - Km2+509,87, chiều dài 155,61m. 

+ Km3+868,26 - Km3+970,50, chiều dài 102,24m. 

8.2. Giải pháp thiết kế: 

- Xây rãnh bê tông xi măng hình chữ nhật, kết cấu như sau: 

+ Lớp đệm đá dăm (2x4)cm, dày 5cm. 

+ Lớp móng rãnh BTXM-M200, đá (1x2)cm, dày 15cm. 

+ Thân rãnh bằng BTXM-M200, đá (1x2)cm, dày 15cm. 

+ Tấm bản nắp đậy bằng BTCT-M250, đá (1x2)cm, dày 12cm. 

- Đoạn Km2+369,44 - Km2+509,87 rãnh thoát nước đi trùng mương thủy lợi: 

+ Nâng cao thành rãnh BTXM, lắp đặt tấm bản nắp đậy rãnh, kích thước 

thành rãnh như sau. 
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+ Thành rãnh phía tiếp giáp mặt đường, dày 15cm. 

+ Thành rãnh phía trong rãnh (tiếp giáp mái taluy), dày 10cm. 

+ Tấm bản nắp đậy bằng BTCT-M200, đá (1x2)cm, dày 12cm. 

- Tại các vị trí tiếp giáp mương thủy lợi và phía trước trường DTPT nội trú 

Thái Bình, thực hiện gia cố lề đường, kết cấu như sau: 

+ Lớp mặt BTXM-M250, đá (2x4)cm, dày 15cm. 

+ Lớp bạt dứa chống thấm. 

+ Lớp CPĐD loại II, dày 10cm. 

9. Tổng dự toán xây dựng công trình: 941.872.000 đồng,  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 776.940.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 21.359.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 94.893.000 đồng; 

- Chi phí khác: 7.548.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 41.131.564 đồng; 

10. Nguồn vốn đầu tư: kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2022. 

11. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, 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; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

 - Các PVP UBND tỉnh,   
 Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 
 - Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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