
BQ QUOC PHONG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc 1p - Ti do - Hinh phüc 

S& U /QD-BQP Ha Nói, ngày ,t tháng02,nám 2020 

QUYET DNH 
1T vic phê duyt dir an và Kê hoich lira ch9n nhà thu dçrt 1 

Dir an thrrng TTBG các tinh phIa Bác (trên da  bàn QK1) 
................. 

Cnur  BQ TRUNG BQ QUOC PHONG 

Can cü Lut Du tu cong s 39/20 1 9/QH14 ngày 13/6/2019; Luat Xây 
dirng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Lut Dâu thâu so 43/2013/QH13 ngày 
26/11/2013; 

Can cir Nghj djnh s 164/2017/ND-CP ngày 30/12/20 17 cüa ChInh phü Quy 
djnh chüc näng, thim V11, quyên han  và Co CU tO chüc cüa B Quôc phông; 

Can cit các Nghj djnh cüa ChInh phñ: so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 
và so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 ye quân 1 dic an dâu lit xây drng; sO 
68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ye quàn 1 chi phi dâu tir xây dirng; sO 
46/2015/ND-CP ngày 12/5/20 15 ye quàn 1 chat luçmg và bâo trI cong trInh xây 
dmg; so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu 
cüa Luât Dâu thâu ye ha ch9n nhà thâu; 

Can cit các Thông tu cüa B Quôc phông: So 88/2017/TT-BQP ngày 
17/4/20 17, sO 191/2017/TT-BQP ngày 17/8/20 17 Quy djnh mt sO ni dung ye 
dâu thâu 1ira ch9n nhà thâu trong B Quôc phOng; so 101/2017/TT-BQP ngày 
27/4/20 17 Quy djnh ye phân cap, üy quyên quyêt djnh dâu tu; 1p, thâm djnh, 
phe duyt dir an dâu tu trong Bô Quôc phông; 

Can cit Quyêt djnh so 31 3/QD-TTg ngày 14/3/2007 cüa Thu tucng Chinh 
phü phê duyt Dê an Quy hoach xây drng dung tuân tra biên gici (TTBG) dat 
lien giai doan 2006-2010 và nhüng nam tiêp theo; 

Can cit Van bàn so 8472/BK}IDT-TH ngày 13/11/2019 cüa B Ké hoach 
và Dâu tu dir kien phân bO Kê hoach dâu tix vOn NSNN näm 2020 và Van bàn so 
12987/BQP-K}IDT ngày 20/11/2019 cüa Bô QuOc phOng ye vic dê nghj hO 
sung danh miic dir an vào ké hoach dâu tu cOng trung han  giai don 20 16-2020; 

Can cit Quyêt djnh so - /QD-BQP ngàyb /O/2020 cUa B trithng Bô 
QuOc phông ye vic phê duyt chit trucing dâu tu xây dirng dir an dung TTBG 
các tinh phIa Bac (trên dja bàn QK1); 

Xét de nghj cüa Tu ]nh Quân khu 1 tai  các Th trInh so 2943A/TTr-BTL 
ngày 10/12/2019, sO 2979'/TTr-BTL ngày 12/12/2019 và cita Ciic tru&ng Cc 
Kê hoach và Dâu tu/BQP tai Báo cáo kêt qua thâm djnh sO /BC-KHDT 
ngày/O2/2020, 

QUYET DJNH: 

Diêu 1. IPhe duyt dci an du tu xây dçrng duông TTBG các tinh phia Bc 
(trên dia bàn QK1) yôi các nOi dung chit yêu sau: 



1. Ten dix an: Dumg TTBG các tinh phia Bc (trên dja bàn QK1). 
2. Chü du tu: Bô Tu lênh Quân khu 1 (BTL Quan khu 1). 
3. T chrc tu vn 1p báo cáo nghiên cru khâ thi và thit k co' si: Cong 

ty TNHH mt thành viên Tu van thiêt kê và Dâu tu xây dirng/BQP; 
4. Chü nhiêm d an: Tin s5 Trn Quc Dat. 
5. M11C tiêu du tu: Xây dixng tuyn drnng TTBG tinh Lang Son, doan tir 

khu virc Môc 999 (diem dâu nôi vào dçr an dumg TTBG Pô Ma di Cao Bang), 
den khu vrc Môc 1014 (diem cuôi nôi vào dung dan sinh di ye bàn CQ xã Tan 
Minh) dat  tiêu chuân dithng TTBG nhäm tao diêu kin cho Cong tác tuân tra, 
bào v chü quyên an ninh biên giói quôc gia, gop phân bào v quôc phông, an 
ninh khu vçrc biên gii. Dông thñ tao  diêu kin phát triên kinh tê xã hi, xóa dói 
giám nghèo và nâng cao di song 4t chat, tinh than cho dông bào dan tc yang 
biên giâi. 

6. Dja dim xây dimg: Huyn Tràng Djnh, tinh Lang Son. 
7. Din tIch dt sü diing: Tng din tIch chim diing khoãng 31,22ha, trong do: 
- Dt trong phm vi chim diing vThh vin: 22,1 8ha. 
- Dt trong hành lang bâo v: 9,04ha. 
8. Phuo'ng an quy hoach: Phü hçp vôi quy hoach xây dirng dung TTBG 

và quy hoach giao thông dja phuang. 
9. Ni dung và quy mO du tu xây drng: Dir an duçrc du tu xây dirng vth 

chiêu dài tuyên 11,3km doan dung dc biên, trong do: 
- Dim du tuyn thuc khu virc Mc 999 (ni vào dir an du&ng TTBG Pô 

Ma di Gao Bang). 
- Dim cui tuyn thu3c  khu vrc Mc 1014 (ni vào dthng dan sinh di v 

bàn Co xã Tan Minh, huyn Tràng Djnh). 
10. Giái pháp thit k co s: 
Tuyn duông dugc thit k theo tiêu chun duing TTBG TCVN/QS 

1472:2009, vci các giãi pháp thiêt kê nhu sau: 
- Các tiêu chuân k5 thuât chInh: 
+ Van tOc thiêt k V = 15km/h. 
+ Be rng nén du&ng Bn = 5,5m. 
+ Be rng mt dung Bm = 3,5m. 
+ Be rng lê duing B1ê = 2x1(m), gia cô bang CPDD loai 2 dày 18cm. 
+ Ban kInh dung cong näm nhO nhât Rmin = 15m (cá bit châm chuóc 12m). 
+ Do doe doc 1&n nhât Imax 12% (ca biêt châm chuó'c Imax = 15%). 
+ D dOc ngang: Mt dithng Tm 0,5%, ie duô'ng Il = 4%. 
- Kt cu mt duô'ng: Dir an sü dng mt dumg be tong xi mäng vói 3 loai 

kêt câu nhu sau: 
+ Két câu loai 1 (ap diing cho các doan dung cái tao,  mt dithng cü là dá 

dam): Lap mt BTXM M300 dày 18cm, l giây dâu tao phäng, móng CPDD 
loai 2 dày 18cm, bü vênh CPDD loai 2. 

+ Ket câu loai 2 (ap diing cho các doan nên du&ng là dat và dá C4): Lcp mt 

2 



BTXM M300 dày 18cm, 1p giy du tao  phng, móng CPDD loai 2 dày 18cm. 
+ Két câu loai 3 (ap d'iing cho các doin nén dixô'ng là dá C2 và dá C3): Lop mt 

BTXM M3 00 dày 18cm, iop giây dâu tao  phãng, móng CPDD loai 2 dày 10cm. 
- Rãnh d9c: Nhftng doan nên dào là dat, dá phong hOa math  d dôc d9c 

<4% thiêt kê ränh hInh thang dào trân có tiêt din 112x(1,2m + 0,4m)x0,4m; 
nhfrng doan nên dào cód dôc? 4% hoc dja chat không on djnh, dê bj xói 1& 
rãnh duqc gia cô bang tam BTXM lap ghép dày 10cm. 

- Cong trInh thoát nrnc ngang: Cong trôn, cong hp bang BTCT thiêt kê 
theo djnh hInh; câu bàn BTCT két hçp duông tràn lien hcp thiêt kê theo tiêu 
chuân 22TCN 272 - 05; Tài tr9ng thiêt kê: H13-X60. 

- Cong trInh phông h và h thông an toàn giao thông: Theo Quy chuân k 
thut Quôc gia ye báo hiu dung bO QCVN 41: 20 16/B GTVT. 

11. Loti, cap cong trinh: Cong trInh giao thông, cap IV. 
12. So buâc thiêt kê: 02 bithc. 
13. HInh thüc dâu tu: Cài tao,  nâng cap và xây dirng mdi. 
14. Phuong an bôi thuô'ng, h trçl và tái djnh cm Thirc hin 1p ho so bôi 

thuôiig, ho trçi và tái djnh cix theo các quy djnh hin hành. 
15. Phuong an bâo v môi tnthng: Chñ dâu tu 1p Báo cáo dánh giá tác 

dng môi trithng báo cáo cap thâm quyên phê duyt theo quy djnh. 
16. Tong müc dâutu: 166.647.000.000 dông. 
(Mót tram sáu mwo'i sáu 1j', sáu tram bôn mu'o'i bay triçu dóng,). 
Trong do: 
- Chi phi bôi thu&ng, ho trg và tái djnh cix: 4.000.000.000 dông; 
- Chi phi xây dçrng: 137.026.430.000 dông; 
- Chi phi quân l di,r an: 2.262.879.000 dông; 
- Chi phituvân dâutuxây dirng: 10.556.545.000 dông; 
- Chi phI khác: 3.401.542.000 dông; 
- Chi phi dr phông: 9.3 99.604.000 dông. 

(Chi tiêt nhw Phu luc I kern theo) 
17. Nguôn von: Von dâu tu cüa Ngân sách Nhà nuâc. 
18. HInh thüc to chIrc quãn 1 dir an: Chü dâu tu sà diing tu cách pháp nhan 

cüa mIth và b may chuyên mOn trrc thuc dê trirc tiêp quán 1 dtr an; duçic 
phép thuê don vj tu van có dñ diêu kin näng 1irc dê giám sat thi cong và tham 
gia nghim thu hang miic, cong trInh hoàn thành. 

19. Phuong thirc thirc hin dir an: Theo Ké hoach LCNT dugc duyt. 
20. Thñ gian thirc hin: näm 2020 - 2021. 

Diêu 2. Phê duyt K hoach hra ch9n nhà thu dçt 1 cüa dir an thu Phii liic 
II kern theo Quyet djth nay. Giá gói thau trong ké hoach 1ira chpn nhà thâu duoc 
xác djnh theo chi phi trong tong müc dâu tix duçic phé duyt tai  Diêu 1 cña 
Quyêt djnh nay ('cä bao góm các loai thuê, phI, chwa bao górn chi phi dit 
phông). Tai thôi diêmtô chirc bra ch9n thà thâu, Chü dâu tu can cü vào giá dir 
toán gói thâu dugc cap có thâm quyén phe duyt dê xác djnh lai giá gói thu 
theo quy djnh. 
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Diu 3. T chüc thixc hiên 
1. Chü du tu du an (BTL Quân khu 1), có trách nhiêm hoàn thin h so du 

an theo két qua thâm djnh và giri ho so ye các co quan chüc näng dê theo dôi, 
tong hçp; phé duyt chi tiêt phuang an tuyên, 1p ho so thiêt kê bàn ye thi công, 
tong dir toán, dir toán xây dmg Cong trInh theo dñng ni dung dir an duçic duyêt 
và báo cáo Bô Quôc phông phê duyt theo dung quy djnh; to chüc triên khai thirc 
hin dr an dâu tu theo dung kê hotch von duçc giao; phê duyt các ni dung tiêp 
theo cüa qua trinh 1ra ch9n nhà thâu theo dung quy djnh cüa Nhà nuc và Bô 
Quôc phông, thrc hin giàm trr chi phi dôi vó'i các gói thâu áp diing chi djnh 
thâu hotc t1r thc hin theo quy djnh và gui các van bàn phê duyt trong qua 
trInh to chüc hra ch9n nba thâu ye Cijc Kê hoch vâ Dâu tuiBQP dê theo dOi, 
tong hçip. Trong qua trInh thirc hin dij an, các diêu chinh, phát sinh ye ni 
dung, quy mô, thiêt kê co si, sü ding chi phi dir phông, thay dOi nguôn vOn phài 
báo CáO B QUOC phông và chi dUçYC triên khai thirc hin sau khi duçic Thu 
tru&ng Bô Quôc phông dOng bang van bàn. 

2. Ciic K hotch và Du tu/BQP thm djnh và báo cáo Bô phé duyt K 
hotch LCNT cac gói thâu con lti cña dir an tO chuc giám sat, dánh giá dâu tu du 
an theo kê hoach hoàc dot xuât. 

3. Ciic Tài chInh/BQP hung dn Chü du lit các thu tiic thanh, quyt toán theo 
diing quy djnh cüa Nhà flUOC và B Quôc phông 

4. BTL Cong binh t!i chüc thm djnh, báo cáO Bô phé duyt h so thit k 
BVTC - Tong dir toán, dir toán cong trinh, các hang miic theo dñng ni dung d? 
an ducic duyt và không duçc vuçt TOng müc dâu tu cüa dr an; huó'ng dn và to 
chüc kiêm tra cOng tác quán l chat krçmg cong trInh xây dimg theo dung quy 
dinh cüa Nhà nuOc và Bô Quôc phông. 

Diêu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc k lit ngày k; 
Tu 1nh Quân khu 1, Tu 1nh Bô di Biên phông, Tu lnh Binh chüng 

Cong binh, Ciic tri.thng Ciic K hotch và Dâu tutBQP, Ciic tri.thng Ciic Tâi 
chinh/BQP, Ciic trrnng Ciic Tác chien/BTTM yà Thu truO'ng các co quan, don 
vj lien quan chju trách nbim thi hành Quyet dh nay.!. f?.T 

KT. BO TRUNG 
No'i nhân: THU TRUNG 
- Die B( thrng (d báo cáo); 
- Dic T[FMT-T[T Phan Van Giang; 
- Die PTTMT Nguyen Phiiang Nam; 
- Bô Tong Tham mmi; 
- Bô KH&DT (Vu QPAN; Vu TH KTQD); 
-BôTàichfith(Vii1); 7 
- UBND tinh L?ng  Scin 
- Kho bac  Nhà nixâc tinh Lang Son; 
-BltQuânkhul; 
- BTL BI di Biên phông; 
- BTL COng binh; 
- C54, C41, C51; 
- Liru: VT, THBD; The17. 

 

Thtrçrng ttthng Phan Van Giang 
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Phu inc I 
TONG M(J'C DAU TU' 

PU' AN DAU TU' XAY D1'NG DU'(NG TTBG CAC TINIi PHIA BAC (TREN PTA BÀN QK1) 

(Kern theo Quylt djnh soT 617 /QD-BQP ngàyháng p2nám 2020 cia B(3 trithng B(5 QuoTcphong) p 

TT Hang mic cong vic Don v K. ltrffng 
Thành tiên 

(1.000d) 
Ghi chü 

1 2 3 4 5 6 

Tong mfrc du tir 166.647.000 

I  Chi phi bi thu'ô'ng, ho trq và tái dnh cir Ttm tInh 4.000.000 Ggpmb 

II  Chi phi xây dtrng  Km 11,3 137.026.430 Gxd 

1 Nndiring 47.995.577 

2 Mttdu?ng 41.227.773 

3 Hthngthoátnuâc 24.351.633 

4  Tu?ing chin dá hc xây, tuàng chtn 18.469.826 

s Cong trInh an toàn giao thOng, nut giao 4.98 1.621 

III  Chi phi quãn 1 diy an 2.262.879 Gqlda 

IV  Chi phi Tir van dâu tir xây dirng 10.556.545 Gtv 

1  Chi phi kháo sat dja hInh, dja chit buâc 1p d%r an 2.695.736 

2  Chi phi khão sat dja hInh, dja cht bithc thit k BVTC  1.375.753 

3 Chi phi khão sat, thi& k và cm cçc GPMB, coc LGDB 1.195.197 

4  Chi phi ip Báo cáo nghiên ciTru khâ thi  500.146 

5  Chi phi thiêt kê BVTC + lap dir toan 1 300 381 

6  Chi phi thm tra thit k BVTC  112.362 

7  Chiphithmtradijtoán 108.251 

8  Chi phi 1p HSMT, dánh giá HSDT tu vn 39.319 

9  Chi phi ip HSMT, dánh giá HSDT gói thu xây dirng 109.62 1 

10  Chi phi giám sat thi cong xây dijng 2.668.727 

11  Chi phi giám cong tác khão sat 151.052 

12  Chi phi ip báo cáo dánh giá tác dng môi tmng  3 00.000 

V  Chi phi khác  3.401.542 Gk 
1 ChiphiràphábommIn ha 22,18 1.219.900 

2  LphIth.mdjnhdirándâutix 18.218 

3 L phi thm djnh thit k BVTC  21.595 

4  Lphithmdjnhdirtoán 21.088  

5  Chi phi báo him cong trInh 589.2 14 

6  Chi phi kim toán 88 8.229 

7  Chi phi thm tra phê duyt quyêt toán 298.298 

8 
Chi phi kim tra, kim djnh chit luçmg cong trInh cüa cc 
quan chuyên mon Nba nuâc 

300 000 

9  Phi thm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi tnrng  45.000 

VI Chi phi diy phOng - 9.399.604 Gdp 



Phi.i luc II 

KE bACH LU'A CHQN NHA THAU JJOT 1 
DIS AN D1JNG TTBG CAC T!NH PHIA BAC (TREN lilA BÀN QK1) 

(Kern theo Quye't djnh sd J 7 /QD-BQP ngàyJhángo2'nárn 2020 cia Bó tnthng Bç5 Qucfc phông) 
Don vj tInh: 1000 dng 

TT Ten gói thu Giá gOi thu 
N guon  

von 

HInh thtrc và 
phu'oiig thfrc itra 

chQn nha thau 

Thbi gian bat 
du hra chon 

.. 
nha thau 

L h OtI 

dong 

Thôi gian 
thirc hiên 
hçp dong 

Gói than TVO1 

Khao  sat, lap thit k 
BVTC-TDT cong trInh. 

2.676.134 

°n 
dâu tu 

cüa 
Ngan 
sach 
Nba 
riuâc 

Chi dinh thu trong 
nixâc, mt gial 

dOafl, 1 tái ho SO. 
Tr9n gói 

Quy 
112020 

45 ngày 

2 

Gói than TV-02 

Thâm tra ho so thiêt kê 
BVTC-TDT cong trInh. 

220.6 13 
Chi dinh thâu rut 
gon tong 

,. 
Tr9n goi 

Qu 
112020 

30 ngay 

3 

Gói than TV03 

Lp báo cáo dánh giá tác 
dng môi trithng. 

300.000 
Chi dinh thâu rut 
g9n tong 

,. 
Tr9n goi 

Qu 
112020 

30 ngay 

4 

Gói than TV-04 

Khao sat, thiêt kê va cfli 
c9c GPMB, c9c LGDB 

1195 197 
Chi djnh thu trong 

nuoc, môt giai 
don, 1 tñi ho so. 

Tron gol Q 
112020 

ngay 

5 

Gói than TV-05 

Lp HSMT, dánh giá 
HSDT các gói thâu dr an. 

148.940 
Chi dinh thâu rut 
gon tong 

,. 
Tr9n gol 

Qu 
112020 

30 ngay 

TONG CONG 4.540.883 

(Ban tj, nàm tram bn mu'oi tr&u,  tam tram tam mwo'i ba nghIn dung). 

Ghi chi: * Giá các gói thâu duçic xác djnh trên co So' TMDT duçc duyt (da bao gm các loi thu, 

phi và chua bao gm chi phi dir phOng). 

* Giá chInh xác can cir vào dir toán du?c các cap thm quyn phê duyt. 
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