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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu 

tư dự án Đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện 

Tràng Định tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 28/4/2021;  

Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Trung Thành - Tân 

Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định. Gói thầu thi công 

xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên với giá gói thầu được duyệt 

là 71,06 tỷ đồng. 

Ngày 03/6/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 100/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu thi công 

xây dựng với giá trị là 64,94 tỷ đồng làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công xây 

dựng và đã ký Hợp đồng số 77/2021/HĐXL ngày 06/7/2020 với Liên danh 

Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng - Xây dựng - Thương mại Hoàng Sơn và 

Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long có giá trị là 63,59 tỷ đồng, hình thức hợp 

đồng theo đơn giá điều chỉnh.  

Công trình đã được khởi công xây dựng công trình từ ngày 15/7/2021. 

Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đào đắp nền đường, kè, 

cống hộp, cầu, công trình thoát nước, đào khuôn đường và thi công lớp móng 

CPĐD trên tuyến. Khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay khoảng 20,0 tỷ đồng 

đạt 31,5% giá trị hợp đồng.  

Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết 

định số 2026/QĐ-UBND. Theo đó có nội dung bổ sung 02 tuyến nhánh và điều  

chỉnh kết cấu mặt đường trên tuyến, cụ thể như sau: 

- Tuyến số 1 (Đường từ ngã ba Bản Piểng, xã Trung Thành - Nà Pò, xã 

Tân Minh) dài 1,35Km. Chi phí xây dựng là 4,21 tỷ đồng. 
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- Tuyến số 2 (Đường Nà Cuổi, xã Tân Minh - Bản Chè, xã Đào Viên) dài 

4,68Km. Chi phí xây dựng là 12,07 tỷ đồng. 

- Điều chỉnh kết cấu mặt đường trên tuyến: Điều chỉnh, mở rộng mặt 

đường đoạn qua trung tâm xã Tân Minh với chiều dài 198,92m; Điều chỉnh mặt 

đường bê tông xi măng một số đoạn có độ dốc dọc I > 9% sang mặt đường bê 

tông nhựa. Chi phí xây dựng sau điều chỉnh giảm: 2,89 tỷ đồng.  

Tổng giá trị xây lắp sau khi điều chỉnh, bổ sung: 4,21+12,07-2,89=13,39 

tỷ đồng. 

Theo Khoản 3, Điều 36 tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có quy định như sau: 

“Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói 

thầu dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói 

thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá 

gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm 

quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh và phải đảm bảo đủ 

vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng”. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo tính đồng bộ, linh hoạt 

trong việc cơ động xe, máy phục vụ thi công xây dựng các tuyến nhánh bổ sung 

với tuyến chính đang thực hiện và góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh, nâng 

cao năng lực vận chuyển, giao thương hàng hóa của nhân dân, phát triển kinh tế 

- xã hội, ổn định dân cư khu vực biên giới, sớm hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung khối lượng xây lắp nêu trên 

vào Gói thầu thi công xây dựng tại Hợp đồng số 77/HĐXL ngày 06/7/2021. Giá 

trị Hợp đồng sau khi điều chỉnh là với giá trị bổ sung là: 63,59 + 13,39 = 76,98 

tỷ đồng (Việc điều chỉnh, bổ sung giá trị hợp đồng không làm tăng tổng mức 

đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn). 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, 

chấp thuận của UBND tỉnh để dự án hoàn thành theo kế hoạch đề ra./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KH&ĐT (B/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng: KHTH, QLDA2; 

- Lưu: VT. 
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