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tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Xử lý trồi lún và tưới nhựa 3 lớp 4.5 kg/m2
(cầu Tân Thành B - Long Sơn Ngọc)
______________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;
Xét Thông báo kết quả thẩm định số 599/SGTVT.CLCTGT ngày 25/6/2021
về việc kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Xử lý
trồi lún và tưới nhựa 3 lớp 4.5 kg/m2 (cầu Tân Thành B - Long Sơn Ngọc) và đề
nghị tại Tờ trình số 602/TTr-SGTVT-TQLDA ngày 25/6/2021 của Sở Giao thông
vận tải.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt dự án Xử lý trồi lún và tưới nhựa 3 lớp 4.5 kg/m2 (cầu
Tân Thành B - Long Sơn Ngọc); cụ thể:
1. Tên dự án: Xử lý trồi lún và tưới nhựa 3 lớp 4.5 kg/m2 (cầu Tân Thành B
- Long Sơn Ngọc).
2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
4. Mục tiêu đầu tư: Duy tu, sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng mặt đường,
tăng khả năng thông hành và an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến
đường ĐT843. Phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tăng
cường tính cơ động trong việc giữ gìn an ninh - trật tự xã hội trong khu vực, đồng
thời góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
5. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng:
5.1 Vị trí mặt nhựa hư hỏng, rạn nứt:
- Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, Tiêu chuẩn 4,5kg/m2;
- Bù vênh mặt đường bằng đá dăm nước loại 2, dày bình quân 15cm;
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- Cày tạo nhám mặt đường hiện hữu
5.2 Vị trí mặt nhựa hư hỏng, lún sụp:
- Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, Tiêu chuẩn 4,5kg/m2;
- Bù vênh mặt đường bằng đá dăm nước loại 2, dày bình quân 15cm;
- Bù vênh móng bằng cấp phối đá dăm loại 2, dày bình quân 12cm;
- Cày tạo nhám mặt đường hiện hữu.
5.3 Vị trí đoạn vuốt vào đường nhánh:
- Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, Tiêu chuẩn 4,5kg/m2;
- Cán đá dăm nước loại 2, dày bình quân 15cm;
- Bù vênh móng bằng cấp phối đá dăm loại 2, dày bình quân 12cm;
- Cày tạo nhám mặt đường hiện hữu.
5.4 Đắp đất lề đường mỗi bên rộng 0,75m;
5.5 Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công và khai thác theo
QCVN 41:2019: Bố trí biển báo.
6. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cầu đường
Đồng Tháp.
7. Địa điểm: huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
8. Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C; Công trình giao thông; Cấp IV.
9. Số bước thiết kế: 01 bước.
10. Tổng mức đầu tư: 3.495.012.000 đồng.
Trong đó:
Chi phí xây dựng:
Chi phí QLDA:
Chi phí TVĐTXD:
Chi phí khác:
Chi phí dự phòng:

2.934.055.000
86.144.000
246.609.000
61.775.000
166.429.000

đồng
đồng
đồng
đồng
đồng

11. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021.
12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2021.
13. Hình thức quản lý dự án: Sở Giao thông vận tải sử dụng bộ máy chuyên
môn trực thuộc để thực hiện công tác quản lý dự án (theo điểm c, khoản 19, điều 1,
Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây dựng kể từ năm 2021 trở về sau).
Điều 2. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ
thủ tục đầu tư Dự án theo đúng quy định.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND 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 Tân Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD.nhthu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Trí Quang

