ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 731/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường trục thôn Nà Đông, xã
Tú Xuyên, huyện Văn Quan (Đoạn Km0+00 ÷ Km0+208)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ
bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT, ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013
của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc phê duyệt thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng phục vụ Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số
109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án
phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của UBND huyện
Văn Quan về việc phân bổ chi tiết danh mục kế hoạch vốn thuộc Chương trình
MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a) hỗ trợ Đề án phát triển giao
thông nông thôn năm 2019 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Thông báo thẩm
định số 14/TB-TĐKT&HT ngày 14/3/2019 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Văn Quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường trục thôn
Nà Đông, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chủ
yếu sau:
1. Tên công trình: Đường trục thôn Nà Đông, xã Tú Xuyên, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng công trình trên đảm bảo cho việc
đi lại của Nhân dân trong xã được thuận tiện và góp phần thực hiện Chương trình
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.
4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.
5. Quy mô công trình: Đường cấp C sử dụng thiết kế mẫu đã được phê duyệt
tại Quyết định số 604/QĐ-UBND, ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về
việc phê duyệt thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng phục vụ Chương trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Mặt đường đường BTXM - cấp C được thiết kế phục
vụ cho các loại xe thô sơ, xe máy, xe đạp đi lại. Mặt đường đường bằng BTXM M200, chiều rộng mặt 2,0m; chiều dày mặt đường 14cm; sử dụng xi măng PCB30,
cốt liệu đá dăm có đường kính hạt lớn Dmax = 4cm và cát sạch, hoặc cát nghiền độ
sụt 6 - 8cm, sử dụng nước sạch. Trên lớp nền đất đầm chặt K=0,95.
- Điểm đầu tại Km0+00/(Nà Lải); Điểm cuối Km0+208m (Tẩu Đông); Chiều dài
tuyến: 0,208m.
- Bề rộng nền đường Bnền= 2,5 – 3,0m; Mặt đường BTXM - M200 rộng 2,0m;
Lề đường Blề= 2x0,5m; Độ dốc ngang mặt đường là 2%; lề đường là 5%.
- Kết cấu: Mặt đường BTXM - M200, đá (2x4)cm, dày 14cm, trên lớp đất
nền đầm chặt K=0,95.
- Độ dốc dọc bám theo hiện trạng, nền đường san gạt lu lèn tạo phẳng, đầm chặt.
6. Tổng Dự toán xây dựng công trình: 96.830.290 đồng (Bằng chữ: Chín
mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi nghìn, hai trăm chín mươi đồng).
6.1. Tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ: 78.238.290 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám
triệu, hai trăm ba mươi nghìn, hai trăm chín mươi đồng).
Trong đó:
a) Hỗ trợ chi phí vật liệu chính: 56.446.410 đồng.
b) Hỗ trợ 50% vật liệu phụ (gỗ làm khe dãn, nhựa đường, bạt dứa, nước):
5.156.000 đồng.
c) Hỗ trợ 50% chi phí nhân công thi công mặt đường, móng đường:
10.857.000 đồng.
d) Hỗ trợ 50% chi phí máy thi công gồm (thi công móng, thi công mặt
đường): 1.976.000 đồng.
e) Hỗ trợ các khoản chi khác (gồm tư vấn kỹ thuật, quản lý thi công, lập hồ
sơ dự toán công trình, lập hồ sơ thanh quyết toán…) với giá trị bằng 5% tổng dự
toán được duyệt. Tổng số tiền hỗ trợ: 3.802.880 đồng.
6.2. Nhân dân đóng góp: 18.592.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu, năm
trăm chín mươi hai nghìn đồng).
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(Có biểu chi tiết kèm theo).
7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn lồng ghép Chương trình MTQG Giảm nghèo bền
vững (Chương trình 30a) hỗ trợ Đề án phát triển GTNT năm 2019; Nhân dân đóng
góp và các nguồn vốn hợp pháp khác.
8. Thời gian dự kiến khởi công - hoàn thành: Năm 2019.
9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.
10. Hình thức tổ chức thi công: Lựa chọn nhóm thợ, cá nhân có đủ năng lực
để thi công xây dựng.
11. Quy định về thanh toán, quyết toán công trình:
a) Đối với phần vốn Nhà nước hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư
số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
b) Đối với phần vốn không thuộc ngân sách Nhà nước: Được tổng hợp
chung trong hồ sơ quyết toán công trình và thực hiện theo quy định tại Quy chế
ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND
tỉnh Lạng Sơn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện Giao chủ đầu tư UBND xã Tú Xuyên có trách
nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện đúng theo các
quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài
chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện;
Chủ tịch UBND xã Tú Xuyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Văn Quân
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