
 

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 11 năm 2020 
  
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp  

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), 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 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 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 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B 

(đoạn Km3+700 đến Km18); 

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

2999/SGTVT-QLCL ngày 06/11/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung chủ 

yếu như sau:  

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.  

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: tạo sự kết nối, nâng cao năng lực khai thác 

của tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, hành khách ngày 

một tăng cao, góp phần thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mẫu 
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Sơn; đáp ứng năng lực vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu song 

phương Chi Ma, huyện Lạng Sơn; tạo sự kết nối về hạ tầng giao thông với tỉnh 

Quảng Ninh và các trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh để thuận tiện trong phát 

triển chuỗi sản phẩm du lịch liên kết vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh 

tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

4. Quy mô đầu tư xây dựng 

- Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km 3+700 đến 

Km18) có tổng chiều dài 13.192m. Điểm đầu tại Km3+605 (nối tiếp với đoạn nội 

thị 4 làn xe đã được đầu tư), điểm cuối tại Km17+707 (giao với QL4B tại 

Km17+890).  

- Công trình thiết kế theo quy mô đường cấp III, TCVN 4054:2005, tốc độ 

thiết kế 80Km/h; thiết kế cầu theo 22TCN-272-05. 

- Quy mô mặt cắt ngang đường chia làm 02 đoạn như sau: 

+ Đoạn 1: từ Km3+605 - Km15+730 (từ cầu Pang Vài đến điểm đầu Khu 

ga cáp treo Mẫu Sơn). Mặt cắt ngang gồm 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ kết 

hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường Bnền = 24,5m; 

+ Đoạn 2: từ Km15+730 - Km17+070 (từ đầu Khu ga cáp treo Mẫu Sơn 

đến điểm giao với QL4B hiện trạng tại Km17+890). Mặt cắt ngang gồm 02 làn 

xe cơ giới, chiều rộng nền đường Bnền = 12m. 

- Kết cấu áo đường cấp cao A1. Tải trọng trục tính toán 100 kN. Mô đun 

đàn hồi yêu cầu tối thiểu 160 MPa. 

- Các công trình phụ trợ, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, an toàn 

giao thông trên tuyến được đầu tư đồng bộ. 

5. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây 

dựng Đất Cảng và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông công 

chính Hải Phòng.  

6. Chủ nhiệm lập dự án: kỹ sư Nguyễn Bá Vinh.  

7. Địa điểm xây dựng: huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Diện tích sử dụng đất: 90,06 ha. 

9. Loại và cấp công trình: công trình giao thông, cấp II. 

10. Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công).  

11. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở) 

11.1. Bình đồ, hướng tuyến 

- Từ Km3+605 đến Km5+100 tuyến đi cơ bản theo đường cũ, chiều dài 

đoạn là 1.495m (trong đó tận dụng khoảng 1.300m đường cũ). 

- Từ Km5+100 đến Km6+700 tuyến đi cắt qua khu ruộng phía Tây - Nam 

QL4B hiện tại, tim tuyến cách tim QL4B trung bình 90m.  

- Từ Km6+700 đến Km8+200 (qua cầu Khuổi Sát) tuyến đi bám cơ bản 
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theo đường cũ, hai bên đường là khu dân cư thôn Hợp Tân, xã Gia Cát. Chiều dài 

đoạn 1.500m (trong đó tận dụng khoảng 1.100 m đường cũ). 

- Từ Km8+200 đến Km11+236 đến điểm giáp ranh địa phận huyện Cao 

Lộc - Lộc Bình), vị trí tuyến đi qua các thôn Bắc Đông 2, Bắc đông 1, Bắc Nga, 

xã Gia Cát. Tuyến mở mới trùng với vị trí quy hoạch tuyến đường trục trung tâm 

của thị trấn Cao Lộc, cách QL 4B hiện tại từ 145 - 220m về phía Tây Nam. Chiều 

dài 3.190m. 

- Từ Km11+236 đến Km15+243 tuyến đi tránh xuống phía nam so với 

quốc lộ 4B (tránh phạm vi quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu 

Sơn). 

- Từ Km15+243 đến Km16+797 (điểm cuối giao với quốc lộ 4B tại lý trình 

Km17+890). 

11.2. Trắc dọc: độ dốc dọc thiết kế thỏa mãn tiêu chuẩn thiết kế đường. 

Các điểm khống chế, điểm đầu, cuối tuyến, các điểm kết nối công trình cầu trên 

tuyến..., độ dốc dọc lớn nhất Imax= 5%. 

11.3. Mặt cắt ngang 

- Từ Km3+605 đến Km15+457,95, mặt cắt ngang đường là 04 làn xe cơ 

giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường 

24,5m, bề rộng mặt đường xe chạy 7mx2=14m, bề rộng dải phân cách giữa và dải 

an toàn 3+0,5x2=4,0m, bề rộng làn xe thô sơ 2x2,75m=5,5m, bề rộng lề không 

gia cố 2x0,5=1,0m. 

- Từ Km15+457 đến Km16+797, mặt cắt ngang đường là 02 làn xe cơ giới, 

chiều rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường xe chạy 3,5mx2=7m, bề rộng làn 

xe thô sơ 2x2m=4,0m, bề rộng lề không gia cố 2x0,5=1,0m. 

11.4. Nền đường: 

- Độ dốc mái ta luy theo địa chất cụ thể: nền đắp 1/1,5 – 1,75 ; ta luy nền 

đào từ 1/0,3 - 1/1,5. 

- Độ chặt của lớp đất đất đắp giáp kết cấu áo đường (chiều dày áo đường ≥ 

50cm) K= 098. Độ chặt quy định cho các lớp còn lại của nền đường đắp K= 0,95. 

- Đối với các đoạn nền đường đắp qua vùng đất yếu, có các giải pháp xử lý 

theo quy định. 

11.5. Kết cấu mặt đường: loại mặt đường cấp cao A1 thảm bê tông nhựa 

đảm bảo Eyc≥160Mpa. 

11.6. Dải phân cách: bố trí dải phân cách giữa (DPC) ở đoạn đường có bề 

rộng cắt ngang 24,5m (từ Km3+605 đến Km15+730) bằng các viên bó vỉa bê 

tông đúc sẵn, dùng để phân tách hai hướng giao thông ngược chiều. Chiều rộng 

của dải phân cách giữa 4m, trong đó phần phân cách 3m dải an toàn mỗi bên rộng 

0,5m. 

11.7. Nút giao thông: thiết kế nút giao bằng, dạng nút ngã ba, ngã tư giao 

bằng, bố trí đầy đủ các công trình an toàn giao thông. 
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11.8. Hệ thống thoát nước: 

a) Cống thoát nước ngang 

- Thiết kế tính toán mực nước dọc tuyến ứng với P=4% và mực nước thiết 

kế tại công trình. 

- Tải trọng tính toán: xe tiêu chuẩn H30 - XB80 

- Khẩu độ: căn cứ vào tài liệu khảo sát và số liệu thuỷ văn thu thập được đã 

tiến hành thiết kế cống thoát nước cho toàn tuyến, các vị trí cống trên tuyến đều 

xây dựng mới. 

- Cống tròn: loại cống chịu lực bê tông cốt thép dài 2m - 2,5m, đúc ly tâm 

hoặc rung ép, tải trọng cấp C (TCVN 9113: 2012). 

- Cống hộp: cấu tạo bê tông cốt thép (BTCT) M350, đá (1x2)cm, đổ tại 

chỗ.  

b) Thoát nước dọc: công trình thoát nước dọc tuyến gồm có rãnh biên, 

rãnh ta luy, rãnh đỉnh, rãnh thoát nước mép đường khu vực đắp cao, rãnh thoát 

nước mặt đường đoạn thiết kế siêu cao có dải phân cách. Hệ thống thoát nước 

dọc được thiết kế đảm bảo tuân thủ theo quy định. 

c) Giải pháp thiết kế cầu trên tuyến: 

- Đầu tư xây dựng mới 07 cầu tại các vị trí qua sông, suối; cải tạo 01 cầu 

cũ và 01 vị trí cầu chui dân sinh. 

- Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu theo 22TCN-272-05 bằng 

BTCT và BTCT DƯL, cụ thể như sau: 

+ Tải trọng thiết kế hoạt tải HL93, người 3kN/m2. 

+ Tần suất thiết kế: Cầu trung P= 1%; cầu nhỏ P=4%. 

+ Sơ đồ cầu: cầu giản đơn 1 nhịp. 

+ Khổ cầu: B= 0,5 + 2,75 + 2x3,5 +4,0 + 2x3,5 + 2,75 + 0,5 = 24,5 (m). 

- Kết cấu phần trên: 

+ Mặt cắt ngang kết cấu nhịp gồm 02 đơn nguyên, cách nhau 2m, đối xứng 

qua tim cầu. 

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 2x5 phiến dầm, các phiến dầm liên kết với nhau 

bằng bản liên kết BTCT 30Mpa đổ tại chỗ dày 20cm. Riêng đối với cầu Pang Vài 

bổ sung 2x4 dầm T, được liên kết với dầm cầu cũ bằng dầm ngang + mối nối ướt.  

+ Dầm I BTCT DƯL loại 40Mpa; dầm T bằng BTCT thường 30Mpa. Dầm 

cầu đúc sẵn tại công trường, mặt cầu 30Mpa đổ tại chỗ. 

- Kết cấu phần dưới: 

+ Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT - 30Mpa đổ tại chỗ, gồm 2 đơn nguyên 

độc lập. Riêng với cầu Pang Vài mở rộng hai bên mố mỗi bên 7,75m, nối cứng 

với mố cũ. 

+ Sử dụng hệ móng cọc khoan nhồi D1,0m, chiều dài phù hợp với thực tế, 
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chống trên lớp đá gốc có các thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Riêng đối với 

cầu Pang Vài dùng móng nông trên nền đá gốc. 

- Kết cấu khác: 

+ Gối cầu: sử dụng gối cao su cốt bản thép. 

+ Khe co giãn bằng thép kiểu răng lược loại WR-50, riêng đối với cầu 

Pang Vải dùng khe co giãn chèn Asphant (APJ). 

+ Lớp phủ mặt cầu bằng BTNC 12,5 dày 6cm, dưới là lớp chống thấm 

dạng dung dịch phun trực tiếp lên mặt bê tông. 

+ Lan can cầu  bằng thép, gờ chân lan can bê tông 30MPa đổ tại chỗ. 

+ Đắp lòng mố và nền đường sau mố bằng vật liệu chọn lọc theo quy định 

tại quyết định 3095/QĐ-BGTVT. 

11.9. Các công trình trên tuyến: 

- Hệ thống kè, tường chắn ốp mái ta luy…được thiết kế hoàn chỉnh, đồng 

bộ theo quy định. 

- Các công trình phòng hộ, an toàn giao thông trên tuyến được thiết kế tuân 

thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại QCVN 41/2019/BGTVT. 

11.10. Cây xanh: trong giai đoạn này chỉ tính trồng cỏ trên dải phân cách 

và đảo giao thông. 

11.11. Điện chiếu sáng: 

- Hệ thống điện chiếu sáng công cộng dự kiến xây dựng bao gồm các hạng 

mục: đường dây 35kV và trạm biến áp 75kVA -35(22)/0,4kV. 

- Về điện chiếu sáng thì giai đoạn trước mắt chỉ bố trí điện chiếu sáng cho 

khu dân cư hiện có 2 bên đường đoạn từ Km6+649 - Km 8+229, thuộc địa phận 

xã Gia Cát. 

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

định cư theo quy định pháp luật hiện hành, một số nội dung cụ thể: 

- Sử dụng kinh phí của dự án để thu hồi phần diện tích dự kiến làm mỏ 

khai thác đất, bãi đổ thải và các khu tái định cư thuộc dự án. 

- Thực hiện tái định cư tập trung và tái định cư phân tán phù hợp với yêu 

cầu thực tế. 

- Thực hiện phương án xây dựng mới để thay thế các công trình hạ tầng kỹ 

thuật bị ảnh hưởng khi xây dựng tuyến đường. 

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo giá đất cụ thể. 

13. Tổng mức đầu tư: 988.252.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám 

mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 675.798,62 triệu đồng; 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 200.592,00 triệu đồng; 

- Chi phí thiết bị: 2.377,34 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý: 7.614,07 triệu đồng; 
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- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 27.323,14 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 15.102,89 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 59.443,72 triệu đồng. 

14. Nguồn vốn đầu tư:  

- Nguồn dự phòng chung ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 300 tỷ đồng; 

- Nguồn đầu tư công theo tiêu chí định mức giai đoạn 2021 - 2025 và 

nguồn vốn hợp pháp khác: 688,252 tỷ đồng. 

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

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 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, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: 

Cao Lộc, Lộc Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

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

các Phòng: THNC, KGVX, Trung tâm TH-CB; 
  - Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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