
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 
  
  

QUYẾT ĐỊNH 

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

công trình Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ,  

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH   
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 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 công trình;  

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 

dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào điểm Suối Nọi – Dự 

Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

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

2454/BC-SGTVT ngày 16/9/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình 

Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn như sau:  

1. Tên dự án: Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Sơn.  

3. Mục tiêu đầu tư dự án: đầu tư xây dựng, cứng hóa mặt tuyến đường giao 

thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn để phục vụ nhu 
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cầu đi lại của Nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho khu tái định cư 

tập trung Dự Định - Suối Nọi, xã Vũ Lễ, từng bước thực hiện xóa đói giảm 

nghèo, ổn định và nâng cao đời sống người dân.   

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:  

1.1. Vị trí xây dựng công trình: 

*/ Tuyến Suối Nọi: 

- Điểm đầu: tại Khu di tích Đội cứu Quốc quân huyện Bắc Sơn 

(Km1+280m, đường vào khu dân cư Suối Nọi). 

- Điểm cuối: tại trung tâm khu dân cư Suối Nọi (Km4+385,76m). 

- Chiều dài tuyến: 3.105,76 m. 

*/ Tuyến Dự Định: 

- Điểm đầu: rẽ trái tại Km29+600/ĐH.78, thuộc địa phận thôn Vũ Lâm, xã 

Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn. 

- Điểm cuối: tại trung tâm khu dân cư Dự Định (Km4+728,27m). 

- Chiều dài tuyến: 4.728,27m. 

1.2. Quy mô: thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B 

áp dụng cho địa hình miền núi (theo TCVN 10380: 2014), có các chỉ tiêu kỹ 

thuật chủ yếu như sau: 

- Vận tốc thiết kế 15 Km/h. 

- Bán kính đường cong bằng nhỏ nhất Rmin = 15m. 

- Độ dốc dọc tối đa: Imax = 13%. 

- Tải trọng trục tính toán 6 tấn đối với mặt đường bê tông xi măng 

(BTXM). Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥100Mpa đối với mặt đường láng nhựa. 

- Bề rộng nền đường Bn = 4,0m; bề rộng mặt đường Bm = 3,0m; lề đường 

rộng (2x0,5)m. 

- Công trình thoát nước, phòng hộ, gia cố và an toàn giao thông: xây dựng 

hoàn chỉnh trên cơ sở tận dụng tối đa các công trình cũ trên tuyến. 

- Tổng chiều dài tuyến thuộc dự án là 7.834,03m, trong đó cứng hóa mặt 

đường toàn tuyến nhánh Suối Nọi và một phần tuyến nhánh Dự Định 

(2.325,21m/4.729,27m), tổng chiều dài xây dựng mặt đường là 5.431,01m. Kết 

cấu mặt đường cụ thể như sau:  

+ Đối với những đoạn có độ dốc dọc >9% hoặc thường xuyên bị ngập úng, 

thiết kế kết cấu mặt đường bằng BTXM.  

+ Đối với những đoạn dốc dọc ≤9%, thiết kế kết cấu mặt đường láng nhựa. 

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa 

Đông.  

6. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Nông Quang Thuận.  

7. Địa điểm xây dựng: Xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Diện tích sử dụng đất: 66.892,89 m2. 
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9. Loại và cấp công trình:  Công trình giao thông cấp IV. 

10. Số bước thiết kế: 02 bước.  

11. Phương án xây dựng (Thiết kế cơ sở):  

11.1. Hướng tuyến: 

- Tuyến bám theo tuyến đường cũ đã có, cải tạo một số đoạn cong, cua cục 

bộ đảm bảo bán kính tối thiểu của tuyến, đoạn qua khu vực dân cư hạn chế đào 

sâu, đắp cao; các điểm khống chế tại các vị trí công trình cầu, cống, ngầm tận 

dụng, đảm bảo thoát nước. 

- Đường cong bằng sử dụng đường cong tròn, mở rộng nền, mặt đường 

trong đường cong đúng quy định. 

- Thiết kế mở rộng, vuốt nối siêu cao đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Các nút giao được thiết kế hoàn chỉnh, sử dụng nút giao cùng mức. 

11.2. Trắc dọc:  

- Độ dốc dọc lớn nhất 12%. 

- Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất 200m. Bán kính đường cong 

đứng lõm nhỏ nhất 200m.  

- Những đoạn tuyến đi cắt khe, mùa mưa thường bị ngập nước, đường đỏ 

thiết kế cao độ vai đường  0,5m so với mực nước ngập thường xuyên. 

- Những đoạn tuyến đi qua khu vực nền đất yếu mà phía trên nền đất yếu 

có một lớp nền đường cũ (không thuộc lớp đất yếu) dày từ 1–2m, thiết kế đường 

đỏ đi cao hơn lớp vỏ từ 2 - 3m. 

11.3. Trắc ngang: 

- Nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m (chưa kể mở rộng và rãnh 

dọc); 

- Mái dốc ta luy đào: 1/0,3  1/0,75; đoạn có hiện tượng sạt lở thì đào mái 

ta luy 1/1  1/1,5.  

- Mái dốc ta luy đắp: 1/1,5; 

- Rãnh dọc thiết kế tiết diện hình thang rộng 0,8m, sâu 0,3m, đáy rãnh rộng 

0,3m; thiết kế tạo vuốt độ dốc dọc lòng rãnh tối thiểu 0,5%; gia cố rãnh dọc bằng 

BTXM đổ tại chỗ. Tại những đoạn nút giao thay thế rãnh dọc gia cố BTXM bằng 

cống bản chịu lực. 

11.4. Kết cấu mặt đường:  

- Đối với những đoạn dốc dọc lớn hơn 9% hoặc thường xuyên bị ngập úng, 

thiết kế mặt đường bằng bê tông xi măng, có kết cấu như sau:  

+ Lớp BTXM - M250 dày 16 cm; 

+ Lớp bạt dứa chống thấm; 

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 12 cm; 

+ Lớp đất nền đầm chặt K = 0,95. 

- Đối với những đoạn dốc dọc ≤ 9%, thiết kế mặt đường láng nhựa, có kết 
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cấu như sau:  

+ Mặt đường láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2; 

+ Lớp thấm bám bằng nhũ tương, tiêu chuẩn 1,0Kg/m2; 

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 20 cm; 

+ Lớp đất nền đầm chặt K = 0,95. 

11.5. Công trình thoát nước: 

Tận dụng tối đa các công trình thoát nước cũ trên tuyến còn tốt vẫn đảm 

bảo thoát nước khi nâng cấp tuyến đường; thay thế, sửa chữa những công trình cũ 

bị hỏng hoặc không đủ khả năng thoát nước. 

- Tần suất tính toán thuỷ văn P = 4%. 

*/ Cống tròn: trên tuyến thiết kế 05 vị trí cống D80 và 01 vị trí cống D100. 

- Sử dụng ống D40 - D100cm cống đúc ly tâm bằng BTCT-M300; các ống 

cống cũ trên tuyến còn tốt được tận dụng lại. 

- Đầu cống xây đá hộc vữa XM - M100. 

- Móng cống đệm đá dăm (2x4)cm, dày 20- 30cm, hoặc xây bằng đá hộc 

vữa XM – M100. 

*/ Cống bản: trên tuyến thiết kế 01 vị trí cống bản Lo = 0,5m. 

- Bản mặt cống BTCT - M250, đá (1x2)cm, dày 12 - 14cm. 

- Cốt thép chủ 12 - CB400, cốt cấu tạo 6 - 8 - CB240. 

- Mũ mố BTCT - M200, đá (2x4) cm. 

- Đầu cống, móng, thân cống bằng BTXM - M150. 

* Cống  hộp: trên tuyến thiết kế 02 vị trí cống hộp khẩu độ (2x2,0)m. 

- Kết cấu cống hộp bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

- Thân cống hộp bằng BTCT - M300, đá (1x2) cm.  

- Móng thân cống: BTXM - M150, đá (4x6) cm, dày 30cm. 

- Tường cánh: móng bằng BTXM - M150; đá (4x6)cm, thân bằng BTCT - 

M150; đá (2x4)cm 

- Gia cố thượng lưu, hạ lưu cống bằng BTXM - M150, dày 30cm, trên lớp 

đệm đá dăm đầm chặt dày 15cm. 

- Gia cố ốp mái ta luy bằng đá hộc vữa XM-M100, dày 25cm. 

*/ Ngầm tràn: trên tuyến thiết kế 01 vị trí cầu bản B = 6+(2x0,5) = 7,2m. 

- Kết cấu: 

+ Bản mặt cầu bằng BTCT - M300 đá (1x2)cm, cốt thép chủ 22 - CB400 

- V, thép cấu tạo, 8 - CB240 - T. 

+ Mũ mố, mũ trụ bằng BTCT - M300, đá (1x2)cm. 

+ Thân mố, trụ bằng BTXM – M250, đá (2x4)cm. 

+ Móng mố, trụ bằng BTXM – M250, đá (2x4)cm. 
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+ Móng và thân tường cánh bằng BTXM – M250, đá (2x4)cm. 

+ Gia cố lòng cầu bằng BTXM - M200 đá (2x4) cm, đổ tại chỗ dày 20cm 

trên lớp đệm đá dăm dày 15cm. 

11.6. Công trình phòng hộ và an toàn giao thông: xây dựng hoàn chỉnh 

công trình phòng hộ và an toàn giao thông như: tường chắn đất, cọc tiêu, hộ lan, 

biển báo, rãnh xây, gia cố mái ta luy âm đoạn bị ngập... theo quy định hiện hành. 

11.7. Nút giao: thiết kế vuốt nối êm thuận tại các điểm giao cắt cùng mức 

trên tuyến. 

12. Phương án giải phóng mặt bằng: thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định hiện hành.  

13. Tổng mức đầu tư: 20.327.087.000,0 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, ba 

trăm hai mươi bảy triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng).Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 13.665,52 triệu đồng; 

- Chi phí bồi thường, GPMB: 1.516,94 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý: 351,33 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.495,85 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 736,30 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 2.561,15 triệu đồng. 

14.Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Trung ương hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (đã bố trí tại Quyết định số 2556/QĐ-

UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh). 

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.  

16. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2022. 

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

tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 
  Nơi nhận:   
- Như Điều 2;                                                                                        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCVP UBND tỉnh,   

các Phòng CM, Trung tâm THCB; 
  - Lưu: VT, KT(VQK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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