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TP. Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

                  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

thực hiện Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các 

tuyến đường nội thị, đường huyện thành phố Lạng Sơn 
(Giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 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 địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 

40/BC-TCKH ngày 25/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói 

thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường nội thị, 

đường huyện thành phố Lạng Sơn (giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 

31/12/2025) như sau: 

1. Dự toán kinh phí 

a) Tổng dự toán kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường nội thị, đường huyện thành phố 

Lạng Sơn (giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025) đơn vị đề nghị là 

11.139.255.000,0 đồng (Bằng chữ: Mười một tỉ, một trăm ba mươi chín triệu, 

hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

b) Nguồn kinh phí: Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022 đã giao cho đơn vị 

tại Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

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

ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm tiếp theo. 

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đô thị thành phố. 
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d) Địa điểm thực hiện: Trên các tuyến đường nội thị, đường huyện thành 

phố Lạng Sơn. 

đ) Nội dung công việc: Thực hiện công tác quản lý đường, quản lý cầu 

gồm: Tuần đường; đếm xe; kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu 

đường và tình hình bão lũ; trực bão lũ; Quản lý hành lang an toàn đường bộ; 

Kiểm tra cầu; kiểm tra cầu trước sau mùa mưa bão; cập nhật tình trạng cầu và 

quản lý hồ sơ. Thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường, bảo dưỡng 

thường xuyên cầu bao gồm: Đắp phụ nền, lề đường; hót sụt nhỏ; bạt lề đường; 

cắt cỏ; phát quang cây cỏ; vét rãnh hở, kín; thông cống, thanh thải dòng chảy; 

bảo dường thường xuyên biển báo và công trình ATGT khác; vệ sinh mặt 

đường; láng nhựa mặt đường; xử lý cao su sình lún; vá ổ gà, cóc gặm, lún cục 

bộ, lún trồi mặt đường và một số công việc khác; sửa chữa lan can cầu bằng bê 

tông; sơn lan can cầu bằng thép, bê tông; sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố 

cầu; bôi mỡ gối cầu thép; vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước; vệ sinh khe co giãn 

cầu; vệ sinh mố, trụ cầu; vá ổ gà, bong bật, sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên 

hợp thép-bê tông cốt thép; phát quang cây cỏ.  

e) Thời gian thực hiện công việc: 45 tháng (từ ngày 01/4/2022 đến ngày 

31/12/2025). 

 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên đường bộ trên các tuyến đường nội thị, đường huyện thành phố Lạng Sơn 

(giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025)” chi tiết tại Phụ lục 02 kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 



PHỤ LỤC 01 

Dự toán kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường nội thị, đường huyện  

thành phố Lạng Sơn (giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025) 
 (Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố 

 
Đơn vị tính: đồng 

TT Tên đường 

Chiều 

dài 

(Km) 

Thời gian 

thực hiện 

(Tháng) 

Đơn giá  Thành tiền  

1 năm  1 tháng 12 tháng 45 tháng 

1 2 3 4 5 6 7=3x5 8=3x4x6 

I  

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ trên các tuyến 

đường nội thị, đường huyện thành phố Lạng 

Sơn (giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 

31/12/2025) 

106,085    2.970.380.000 11.138.925.000 

1 Đường nội thị 96,285 45  28.000.000    2.333.333        2.695.980.000    10.109.925.000    

2 Đường huyện ĐH.99 6,10 45  28.000.000    2.333.333           170.800.000         640.500.000    

3 Đường huyện ĐH.99B 3,70 45  28.000.000    2.333.333           103.600.000        388.500.000    

II 
Đăng báo mời thầu (theo quy định của Báo 

Đấu thầu) 
     330.000 

Tổng cộng 106,085    2.970.380.000 11.139.255.000 
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PHỤ LỤC 02 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường nội thị,  

đường huyện thành phố Lạng Sơn (giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025) 

 (Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

đường bộ trên các tuyến đường nội 

thị, đường huyện thành phố Lạng 

Sơn (giai đoạn từ ngày 01/4/2022 

đến ngày 31/12/2025) 

11.138.925.000 

Vốn sự 

nghiệp 

kinh tế 

năm 

2022 và 

các năm 

tiếp theo 

Đấu thầu rộng 

rãi (qua mạng) 

Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ 

 

Quý I/2022 Trọn gói 

45 tháng từ 

ngày 

01/4/2022 

đến ngày 

31/12/2025 

TỔNG CỘNG 11.138.925.000,0 đồng 

Bằng chữ: Mười một tỉ, một trăm ba mươi tám triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng./. 
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