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QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của 'Quy định về đầu tư kiên cố hoá  

đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
' ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND  

ngày 28 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của 'Quy định về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai' ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai như sau: 

 
1. Điểm a, khoản 2, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
 
a) Mức khoán gọn bình quân cho nhân công, văn phòng phẩm của công tác khảo sát thiết 

kế, quá trình thực hiện quản lý dự án: 
- Đăng ký đường cũ, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công mặt đường: 1,5 triệu 

đồng/1km; hướng dẫn kỹ thuật thi công, giám sát, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình: 
1,5 triệu đồng/km. 

- Công trình thoát nước: Khảo sát đo đạc, lập hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công cống: 
0,3 triệu đồng/1 cống. Hướng dẫn kỹ thuật thi công, giám sát, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công 
công trình: 0,4 triệu đồng/1 cống. 

- Không tính kinh phí khảo sát thiết kế đối với những vị trí đặt ống thép 100mm - 300mm 
để thoát nước ngang qua đường. 

 
2. Điểm b, khoản 2, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
 
b) Mức khoán gọn bình quân để xây dựng mặt đường theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định tại Điều 2 của 'Quy định về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai' ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của 
UBND tỉnh Lào Cai được duyệt là 100 triệu đồng/1km bao gồm các công việc: Sản xuất vật liệu, 
vận chuyển vật liệu và lu lèn mặt đường. 

Trường hợp sử dụng vật liệu làm mặt đường với mỏ vật liệu là cấp phối tự nhiên, vật liệu 
hỗn hợp khác có chất lượng thấp hơn các loại cấp phối được quy định tại Điều 2 của 'Quy định 
về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai' ban hành kèm theo 
Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai, thì mức hỗ trợ bình 
quân khoán gọn là: 70 triệu đồng/1km. 

Với mức khoán gọn như quy định tại điểm này, tỉnh khuyến khích các xã tự huy động thêm 
nguồn lực để làm các loại mặt đường có kết cấu tốt hơn như: Mặt đường cấp phối đá dăm tiêu 
chuẩn, mặt đường đá dăm nước, mặt đường bê tông xi măng, xây dựng ngầm tràn vĩnh cửu, gia 
cố rãnh dọc... 

 
3. Điểm c, khoản 2, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 



 
c) Mức khoán gọn bình quân để xây dựng, hoàn thiện công trình thoát nước được duyệt là: 

15 triệu đồng/1 cống thoát nước ngang 20 triệu đồng/1 cống thoát nước ngang 100; 11 triệu 
đồng/1cống bản 50*50. Trường hợp đặt ống thép 150mm, dày 3mm trở lên, đặt ở chiều sâu so 
với mặt đường tối thiểu là 30cm: 0,35 triệu đồng/1m dài ống. 

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các nội 

dung khác của 'Quy định về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai' ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh 
Lào Cai không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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