
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh,  

huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phục vụ xuất 

nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát 

Khả Phong (Trung Quốc); 

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 29/7/2017; Quyết định số 

881/QĐ-UBND ngày 14/5/2018; Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc); 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 

1609/BC-SGTVT ngày 24/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình để 

phù hợp với thực tế thi công, đảm bảo ổn định cho công trình, nâng cao hiệu quả 

đầu tư của dự án. 
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2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

2.1. Bổ sung gia cố mái ta luy âm vị trí cống hộp tại Km0+400m: 

 - Gia cố lề bằng bê tông xi măng - M200, đá (1x2)cm, dày 12cm, trên phạm 

vi 03 đoạn: bên trái tuyến từ Km0+255 - Km0+474, dài 219m; bên phải tuyến trên 

đỉnh cống hộp, dài 54m; bên phải tuyến đoạn từ Km0+386,94 - Km0+492,94, dài 

106m. Trên lề gia cố đổ bê tông gờ chắn nước cao 15cm, rộng 15cm để chống xói 

mái ta luy.  

 - Xây dựng bậc nước bằng đá hộc xây vữa xi măng - M100 để dẫn nước từ;  

vai đường xuống chân đường, khoảng cách 30 - 40m/01 vị trí bậc nước.  

 - Cắm chân khay bằng đá hộc xây vữa xi măng - M100 rộng 0,4m, sâu 1m, 

ốp mái ta luy bằng đá hộc xây vữa xi măng dày 25cm ở hai đầu cống hộp để chống 

xói lở với tổng chiều dài là 64,4m. 

 - Gia cố mái ta luy bằng khung bê tông cốt thép kết hợp trồng cỏ để chống 

sạt lở ho mái ta luy trên 03 đoạn phía bên trái tuyến: Km0+304,44 - Km0+388,3, 

Km0+417,64 - Km0+474,6m và Km0+418,24 - Km0+492,94m. Kết cấu khung 

bằng bê tông cốt thép - M200, đá (1x2)cm, thành khung rộng 20cm, dày 15cm; ô 

khung dài 1m, rộng 1m được đắp đất màu dày 15cm và trồng cỏ. 

2.2. Bổ sung hạng mục xử lý sạt trượt mái ta luy dương đoạn tuyến 

Km2+524,28 - Km2+779,96; gia cố vị trí cống tròn D150 + Kè chân bên trái tuyến 

đoạn Km2+550,63 - Km2+569,63: 

 - Đoạn Km2+524,28 - Km2+615,78: Đào hót toàn bộ phần đất sạt xuống 

nền đường. Sau đó thiết kế đào giật cơ, hạ tải mái ta luy với độ dốc từ 1/0,75 - 

1/1,5 (tùy theo địa chất) qua hết phạm vi cung trượt để giữ ổn định mái ta luy 

dương, chiều cao mỗi cấp là 8,0m, bề rộng cơ là 2,0m, tạo dốc 5% ra phía nền 

đường. Tận dụng các bậc cơ, mái ta luy đã thi công xong vẫn còn ổn định, thiết kế 

vuốt nối giữa mái ta luy mới và mái ta luy cũ đảm bảo ổn định, an toàn và phù hợp 

với thực tế hiện trường. Xây dựng kè rọ đá dưới chân ta luy trong phạm vi cung 

sạt, chiều dài 48m, cao 2,0m, rộng 2,0m gồm 2 tầng rọ thép. 

 - Đoạn Km2+615,78 - Km2+779,96: Đào hót toàn bộ phần đất sạt xuống 

nền đường. Sau đó thiết kế đào giật cơ, hạ tải mái ta luy với độ dốc từ 1/0,75 - 

1/1,5 (tùy theo địa chất) qua hết phạm vi cung trượt để giữ ổn định mái ta luy 

dương, chiều cao mỗi cấp là 8,0m, bề rộng cơ là 2,0m, tạo dốc 10% vào phía trong 

ta luy. Gia cố bậc cơ bằng bê tông xi măng - M200, đá (1x2), dày 10cm. Thiết kế 

bổ sung bậc nước bằng đá hộc xây vữa xi măng để dẫn nước từ các cơ mái ta luy 

xuống chân ta luy thoát nước theo rãnh dọc của đường. Thiết kế rãnh đỉnh bằng đá 

hộc xây vữa xi măng - M100 cách đỉnh taluy đào ≥ 5m, kích thước rãnh 

(0,5x0,5x0,5)m để cắt nước trên đỉnh taluy xuống bậc nước. Xây dựng kè rọ đá 

dưới chân ta luy, chiều dài 96m, cao 2,0m, rộng 2,0m gồm 2 tầng rọ thép.  

- Vị trí cống tròn D150cm + Kè chân bên trái tuyến đoạn Km2+550,63-

Km2+569,63: 
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+ Bổ sung gia cố 2 đầu kè bê tông xi măng đã thi công xong bằng kè rọ thép, 

cao 4m xếp thành 4 tầng rọ; phía đầu tuyến với chiều dài 6m, phía cuối tuyến dài 8m. 

 + San gạt, bạt lại lề đường, mái ta luy bị xói lở. Gia cố lề kết hợp ốp mái ta 

luy bằng bê tông xi măng - M200, dày 15cm trong phạm vi đoạn từ Km2+524,28 - 

Km2+580,70. 

2.3. Gia cố mái ta luy âm vị trí cống hộp (2,5x2,5)m tại Km4+114: 

 - Gia cố lề bằng bê tông xi măng - M200, đá (1x2)cm, dày 12cm, tạo rãnh 

tam giác, đổ bê tông gờ chắn trên lề gia cố cao 15cm, rộng 15cm. Lề đường được 

gia cố gồm 02 đoạn: từ Km4+75,37 - Km4+156,74 (bên trái tuyến), dài 81,37m và 

từ Km3+979,73m- Km4+176,74 (bên phải tuyến), dài 197,01m. 

 - Bổ sung bậc thu nước bằng bê tông xi măng - M200 từ lề gia cố xuống 

chân ta luy đắp tại các vị trí cọc 127 (Km4+025,28); cọc 129 (Km4+067,57) và 

cọc 133’+2,4m (Km4+125,38). 

 - Gia cố bề mặt mái ta luy đắp bằng khung bê tông cốt thép - M200, kích 

thước (20x15)cm, đá (1x2)cm và trồng cỏ trên các ô khung bê tông cốt thép để 

đảm bảo chống xói lở và tạo mỹ quan khu vực; mỗi ô khung bê tông cốt thép có 

kích thước (1,0 x 1,0)m. 

  - San gạt, đầm chặt lại mái ta luy đắp theo đúng thiết kế. 

2.4. Gia cố mái ta luy đoạn đấu nối qua biên giới từ Km4+648,27 - 

Km4+719,55: 

 - Đào hót toàn bộ phần đất sạt, san gạt tạo phẳng bề mặt mái ta luy sạt lở 

theo hiện trạng mái ta luy cũ. Gia cố neo sâu vào đất, đá và mặt mái dốc khu vực 

sụt trượt và gia cố bề mặt mái ta luy để đảm  bảo ổn định nền đường và cảnh quan 

khu vực biên giới. 

 - Bổ sung tường chắn đất nối tiếp kè bê tông xi măng đã thi công để giữ ổn 

định đất đắp sau kè. Bổ sung rãnh dọc thoát nước sau kè, dưới chân ta luy gia cố để 

thu nước từ mái ta luy dẫn ra rãnh dọc của đường. Kết cấu tường chắn đất bằng bê 

tông xi măng - M200, đá (2x4)cm, cao 2m. Rãnh dọc hình chữ nhật kích thước 

(40x40)cm bằng bê tông xi măng - M200, đá (2x4)cm, dày 20cm. 

 - Gia cố mái ta luy bằng đinh đất với lỗ khoan có đường kính D91mm - 

D110mm, thép tròn D28mm - D32mm, bơm vữa xi măng mác cao, mật độ đinh bố 

trí khoảng cách 2,0m theo mạng ô vuông, chiều dài đinh đất L=3,74 -11,54m, kết 

hợp hệ khung dầm bê tông cốt thép (30x35)cm với các nút dầm là các (vị trí giao 

góc khung dầm) điểm khóa đầu đinh đất. Khung bê tông cốt thép - C18, kích thước 

(30x35)cm, đá (1x2)cm đổ tại chỗ. Gia cố bề mặt mái ta luy trong các ô lưới khung 

bê tông, giải pháp cụ thể như sau: 

 + Xếp các bao tải đất trong các ô lưới khung bê tông. 

 + Trải lưới thép mạ kẽm chống gỉ D3,5mm, mắt lưới (5x5)cm trên bề mặt 

bao tải đất. Lưới thép D3,5mm được liên kết với khung bê tông bằng thép chờ D6mm. 
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 + Phun bùn cỏ kết hợp hạt hoa theo mùa, dày 3cm trên bề mặt bao tải đất. 

 + Sau khi phun cỏ xong phủ lên bề mặt mái ta luy 01 lớp vải địa kỹ thuật 

không dệt. 

 + Tưới nước bảo dưỡng cỏ trong 60 ngày. 

- Thiết kế bổ sung gia cố lề đất 2 bên, mỗi bên rộng 1m trên đoạn từ 

Km4+596,30 - Km4+719,55m. Kết cấu: Lớp mặt bằng bê tông xi măng - M400, 

dày 26cm, lớp đệm bằng giấy dầu ngăn cách + cát tạo phẳng, dày 3cm, lớp móng 

bằng cấp phối đá dăm loại 1, dày 25cm. 

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 259.540.000.000,0 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 177.959,7 triệu đồng; 

- Chi phí thiết bị: 191,1 triệu đồng; 

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 41.445,0 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý dự án 2.669,4 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 11.125,2 triệu đồng; 

- Chi phí khác 15.764,1 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng 10.385,5 triệu đồng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND 

huyện Lãng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, KT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu                                                                                          
 

 


		2020-06-29T09:03:09+0700


		2020-06-30T08:31:53+0700


		2020-06-30T08:31:53+0700


		2020-06-30T08:31:53+0700




