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QUYẾT ĐỊNH 

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

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường QL1 đoạn từ Ngã tư  

Hữu Kiên đến Ngã tư Làng Trung, khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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 số 4999/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 

23/TTr-KTHT ngày 20/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường QL1 đoạn từ Ngã tư Hữu Kiên 

đến Ngã tư Làng Trung, khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ với các nội dung chủ 

yếu sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường QL1 đoạn 

từ Ngã tư Hữu Kiên đến Ngã tư Làng Trung, khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng. 

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng.  

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 

4.1. Mục tiêu đầu tư:  

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đèn cao áp trên tuyến đường QL1 đoạn 

qua trung tâm khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, nhằm từng 
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bước làm thay đổi bộ mặt các đô thị trên địa bàn, đáp ứng mục tiêu về phát triển 

kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp và từng bước xây dựng, 

nâng cấp, chỉnh trang đô thị theo Đồ án quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ. 

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:  

Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng dọc theo tuyến đường QL1 đoạn 

qua thị trấn Đồng Mỏ từ Km50+850 đến Km51+250 và từ Km51+750 đến 

Km52+900 với chiều dài 1.745m. 

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

Danh Gia Vũ. Địa chỉ: Số 456, đường Trần Quang Khải, khối Trần Quang Khải 2, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. 

7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật; dự án 

nhóm C; công trình cấp IV. 

8. Số bước thiết kế: 01 bước. 

9. Tổng mức đầu tư: 956.964.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi 

sáu triệu, chín trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn), trong đó:  

- Chi phí xây dựng công trình: 801.095.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 23.240.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 77.988.000 đồng. 

- Chi phí khác: 9.046.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 45.595.000 đồng.                                 

10. Thời gian thực hiện: 2023. 

11. Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp kiến thiết thị chính và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện trong phạm vi 

đất của đường bộ, do đó không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.   

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng các 

Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban KT-XH HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT VVĐ (10b). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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