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Số:          /QĐ-UBND 

 

Laṇg Sơn, ngày      tháng  11  năm 2020 
 

QUYẾT ĐIṆH 

Về việc phê duyêṭ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung 

hạng mục mố M1, M2 cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực L=24m, thuộc 

dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) 

 

CHỦ TIC̣H 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 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 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của 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 1976/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông khu công nghiệp 

Đồng Bành (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông khu công 

nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) và các quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: 

số 1233/QĐ-UBND ngày 21/7/2016, số 308a/QĐ-UBND ngày 25/02/2017, số 

937/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Xét đề nghi ̣của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng taị Tờ trình số 126/TTr-

UBND ngày 09/11/2020, kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại văn 

bản số 2976/SGTVT-QLCL ngày 05/11/2020. 

QUYẾT ĐIṆH: 

Điều 1. Phê duyêṭ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung 

hạng mục mố M1, M2 cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực L=24m, thuộc dự án 

Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) như sau: 
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 1. Mục tiêu, lý do điều chỉnh 

Điều chỉnh thiết kế mố M1, M2 cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực 

L=24m, thuộc dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 

2) để phù hợp với tình hình địa chất thực tế và cấu tạo mố mới nhằm bảo đảm an 

toàn, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình.  

 2. Nội dung điều chỉnh 

- Thiết kế nâng cao độ đáy móng mố M1 so với hồ sơ thiết kế được duyệt 

lên 3,89m, mố M2 1ên 2,89m để phù hợp với cấu tạo mố mới trên hệ cọc khoan 

nhồi và giảm kinh phí đầu tư phần thân mố. 

- Bổ sung bệ móng mố đặt trên hệ 11 cọc khoan nhồi đường kính cọc l,0m, 

dài 14m, cọc khoan nhồi cắm sâu vào nền địa chất đá cứng. Điều chỉnh kích 

thước và bố trí lại cốt thép mố M1, M2 để đảm bảo khoảng cách, phù hợp với khả 

năng chịu lực của cọc khoan nhồi. Đối với hố móng mố M2 đã thi công đến cao 

độ thiết kế được đắp trả bằng đá thải, lu lèn đạt K95 đến cao độ đáy bệ mố thiết 

kế mới. Kết cấu mố điều chỉnh như sau: 

+ Thân, tường cánh mố dùng bê tông cốt thép (BTCT), cường độ f’c= 

30MPa. 

+ Đá kê gối, tường đỉnh, tường tai dùng BTCT, cường độ f’c= 30MPa. 

+ Bệ móng mố sử dụng BTCT, cường độ f’ c= 30MPa. 

+ Đáy móng mố dùng bê tông xi măng, cường độ f’c= 30MPa. 

+ Cọc khoan nhồi BTCT, cường độ f’c= 30Mpa. 

 - Điều chỉnh 1/4 nón mố cầu + mái ta luy hai bên đường dẫn từ đá hộc xây  

VXM-M100, dày 25cm thành bê tông xi măng - 15MPa, dày 20cm. Chân khay 

bằng bê tông xi măng - 15MPa. 

 - Bản mặt cầu: thiết kế điều chỉnh bản mặt cầu cho phù hợp với thiết kế 

mới của công trình. Điều chỉnh tăng chiều dày bản mặt cầu BTCT, cường độ 

30Mpa, đá (lx2)cm, dày 10cm tăng lên thành 15 cm, đồng thời nâng cao độ 

đường đỏ lên 5cm để phù hợp với cấu tạo bản mặt cầu thay đổi. 

- Bổ sung cống tròn D1250 của hạng mục đường công vụ để đảm bảo thoát 

nước và phù hợp với hiện trường thi công thực tế. 

3. Dự toán phần điều chỉnh, bổ sung 

Giá trị dự toán xây lắp điều chỉnh, bổ sung của các hạng mục trên: 

608.378.000 đồng, trong đó: 

- Giá trị dự toán xây lắp: 590.659.000 đồng. 

- Chi phí hạng mục chung: 17.720.000 đồng. 

Điều 2. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các 

quyết định điều chỉnh khác có liên quan. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

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

Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyêṇ 

Chi Lăng và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 3; 

- Chủ tic̣h, các Phó chủ tiṇh UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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