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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển -  

Kỳ Héc), huyện Bình Gia, 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 Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

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 59/2015/NĐ-CP; 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 2177/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường 

liên xã Thiện Hòa - Thiện Long  (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện 

Long  (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long  (Ba Biển - Kỳ Héc), 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia tại Tờ trình số 

176/TTr-UBND ngày 20/11/2020; kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải 

tại văn bản số 3038/SGTVT-QLCL ngày 11/11/2020 và văn bản số 

3200/SGTVT-QLCL ngày 19/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 

dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ 

Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Lý do điều chỉnh 

Để tăng tính kết nối giữa các xã đặc biệt khó khăn trên địa huyện, đáp ứng 
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nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực dự án cũng như nâng cao hơn nữa 

hiệu quả sử dụng nguồn vốn.  

2. Nội dung điều chỉnh 

Bổ sung đoạn tuyến kết nối dự án đang được đầu tư xây dựng đến trung 

tâm xã Tân Hòa, nội dung cụ thể như sau: 

- Điểm đầu đoạn tuyến bổ sung: nối tiếp với điểm cuối tuyến đã được phê 

duyệt tại Km12+309,50, điểm cuối đoạn tuyến bổ sung giao với đường huyện 

ĐH.65 tại Km6+800; chiều dài đoạn bổ sung 2,574km.  

- Quy mô kỹ thuật cấp đường và các tiêu chuẩn áp dụng: thiết kế theo tiêu 

chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B áp dụng cho địa hình miền núi, TCVN 

10380: 2014, một số chỉ tiêu kỹthuật chủ yếu như sau: 

+ Vận tốc thiết kế 20 Km/h; 

+ Bề rộng nền đường Bn =  4,0m;  

+ Bề rộng mặt đường Bm = 3,0m;  

+ Lề đường: 2x0,5m.  

+ Độ dốc dọc tối đa: Imax = 13% (châm chước Imax= 15%);  

- Kết cấu mặt đường: toàn tuyến thiết kế mặt đường bê tông xi măng 

(BTXM), tải trọng trục tính toán 2,5 tấn. 

* Công trình thoát nước: 

- Cống tròn:  

+ Sử dụng ống D40 - D100 cm cống đúc ly tâm bằng bê tông cốt thép 

(BTCT - M300); các ống cống cũ trên tuyến còn tốt được tận dụng lại. 

+ Đầu cống xây đá hộc xây vữa XM - M100. 

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

hộc vữa XM – M100 tùy thuộc vào độ dốc và địa chất dưới móng cống. 

- Cống  bản: Lo = 0,5m - 0,75m: 

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

+ 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. 

- Ngầm tràn: B = 6+2x0,6 = 7,2 m. 

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 – M250, đá (1x2) cm. 
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+ Thân mố, trụ bằng BTXM – M200, đá (2x4) cm. 

+ Móng mố, trụ bằng BTXM – M200, đá (2x4) cm. 

+ Móng và thân tường cánh bằng BTXM – M200, đá (2x4) cm. 

+ Liên kết giữa móng mố, trụ, tường cánh và thân mố, trụ, tường cánh 

bằng thép  tròn 22 cm dài 50 cm. 

+ Giằng chống đổ tại chỗ BTXM – M150  đá (2x4) cm. 

+ Liên kết tấm bản mặt, bản vượt với mũ mố, trụ bằng chốt thép 22 cm. 

+ Đắp sau mố bằng đất chọn lọc K=0.95 (thoát nước tốt). 

+ Bản vượt bằng BTCT – M250, đá (1x2) cm, trên lớp đệm đá dăm 

(2x4)cm.  

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

trên lớp đệm đá dăm (2x4)cm, dày 15 cm. 

- Công trình phòng hộ và an toàn giao thông: xây dựng hoàn chỉnh trên 

toàn tuyến, tận dụng tối đa các công trình cũ trên tuyến. 

3. Giá trị dự toán xây dựng công trình sau điều chỉnh: 45.765.196.000 
đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm chín 

mươi sáu nghìn đồng). 

- Chi phí xây dựng: 35.135.912.466 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 1.057.206.067 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.129.787.079 đồng; 

- Chi phí khác: 1.961.068.337 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 4.481.222.135 đồng. 

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

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, KT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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