
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 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

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

công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng – Pò Phát thuộc  

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước  

Bản Lải giai đoạn 1, 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/NÐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

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

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NÐ-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 các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Quyết định số 5804/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2014 phê duyệt điều chỉnh 

dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 

xây dựng công trình; Quyết định số 5042/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2019 về điều 

chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 

1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần Cải 

tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát, thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 181/TTr-SNN ngày 24/11/2020 và kết quả thẩm định của Sở Giao thông 

vận tải tại văn bản số 3209/SGTVT-QLCL ngày 20/11/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 

Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng – Pò Phát thuộc Hợp phần bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

như sau: 
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1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng – Pò Phát. 

Thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV. 

4. Địa điểm xây dựng: xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn. 

6. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình  

6. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu 

6.1. Quy mô thiết kế 

- Tổng chiều dài tuyến: 3.638,09m. Điểm đầu tuyến Km0 giao với Quốc lộ 

31 tại Km149+580, điểm cuối tuyến tại thôn Pò Phát, xã Bính Xá, huyện Đình Lập. 

- Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380-2014: 

Đường GTNT - Yêu cầu thiết kế) với một số chỉ tiêu kỹ thuật chính như sau: 

- Vận tốc thiết kế Km/h 15 

- Tải trọng thiết kế  6T 

- Độ dốc dọc lớn nhất % 13 

- B nền đường m 5,0 

- B mặt đường m 3,5 

- B lề  m 2 x 0,75 

- Bán kính nhỏ nhất trên bình đồ m 15 

- Bán kính đường cong nằm không cần làm siêu cao m ≤ 200 

- Bán kính đường cong nằm không cần mở rộng m ≤ 60 

- Độ dốc ngang mặt đường % 2 

- Độ dốc ngang lề đường % 4 

- Độ dốc siêu cao lớn nhất % 5 

- Độ dốc mái ta luy đào  
1/0,3 - 

1/1,0 

- Độ dốc mái ta luy đắp  
1/1,5 - 

1/1,75 

- Kết cấu mặt đường bằng BTXM (theo Quy định tạm thời về thiết kế mặt 

đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao 

thông ban hành kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của 

Bộ GTVT). Cụ thể: 
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+ Lớp BTXM – M250 dày 18cm; 

+ Lớp bạt dứa chống thấm, lớp cát đen tạo phẳng dày 1cm; 

+ Lớp móng cấp phối cuội sỏi, dày 16cm; 

+ Lớp đất nền đầm chặt K = 0,95. 

- Công trình thoát nước: khẩu độ theo tính toán thuỷ văn; tần suất thiết kế: 

P = 10%; tải trọng thiết kế: H13 – X60;  

- Công trình phòng hộ và ATGT: xây dựng hoàn chỉnh các công trình 

phòng hộ và an toàn giao thông trên tuyến phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41 – 2019. 

- Các nút giao trên tuyến: thiết kế rải vuốt các vị trí ngã ba, ngã tư (giao 

với đường ô tô đi được) đảm bảo êm thuận phù hợp. 

6.2. Giải pháp thiết kế 

6.2.1. Bình đồ, hướng tuyến: 

a) Bình đồ: tuyến đường đi bám theo đường cũ, tại các vị trí qua khu dân 

cư tuyến đi tránh các vị trí nhà kiên cố, trường học để giảm thiểu ảnh hưởng đến 

nhà cửa và diện tích chiếm dụng, đền bù nhằm giảm kinh phí xây dựng.  

- Sử dụng đường cong tròn, mở rộng nền, mặt đường trong đường cong 

theo 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. 

- Khống chế điểm đầu tuyến, cuối tuyến, các nút giao, vị trí công trình cũ. 

b) Hướng tuyến: hướng tuyến bám theo hướng tuyến thiết kế cơ sở đã 

được duyệt. Tuy nhiên để cải thiện độ dốc dọc tối đa, giảm khối lượng đào, giảm 

diện tích chiếm dụng làm giảm kinh phí giải phóng mặt bằng, trong bước này có 

điều chỉnh cục bộ một số đoạn nhỏ cho phù hợp. 

6.2.2. Trắc dọc: 

- Đảm bảo độ dốc dọc tối thiểu để thoát nước dọc và độ dốc tối đa cho 

phép của công trình. 

- Trắc dọc hài hòa với địa hình tự nhiên và bình đồ tuyến, hạn chế đào 

sâu, đắp cao để giảm khối lượng xây dựng. 

- Những đoạn tuyến đi cắt khe, mùa mưa thường bị ngập nước, những vị 

trí bị ảnh hưởng của mực nước ngập Hồ Bản Lải: Đường đỏ thiết kế cao độ vai 

đường  0,5m so với mực nước dềnh ứng với cao độ 303,10m của Hồ Bản Lải; 

- Tại các vị trí công trình, đường đỏ thiết kế vuốt nối vào vị trí công trình 

sao cho hài hoà, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Những đoạn lên xuống dốc, đường đỏ thiết kế kết hợp hài hoà với bình 

đồ, phân phối dốc đều và hạn chế sử dụng độ dốc tối đa. 

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế: 3.638,09m. 
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- Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 13%. 

6.2.3. Trắc ngang, ta luy nền đường: 

a) Trắc ngang: thiết kế tham khảo theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B 

(TCVN10380-2014: Đường GTNT - Yêu cầu thiết kế). Cụ thể: 

- Nền đường rộng 5,0m (chưa kể mở rộng và rãnh dọc).  

- Mặt đường rộng 3,5m (chưa kể mở rộng); Độ dốc ngang 2%. 

- Trong đường cong thiết kế mở rộng và siêu cao theo quy định. 

- Lề đường (2 x 0,75)m, độ dốc ngang 4%.  

- Trên toàn tuyến sử dụng rãnh hình thang rộng 1,0m, sâu 0,3m, đáy rãnh 

rộng 0,4 m; gia cố rãnh bằng BTXM-M200, dày 10cm tại những đoạn có độ dốc 

dọc ≥6,0%, những đoạn thường xuyên bị ẩm ướt và những đoạn qua khu dân cư. 

Phần lề đất sát với rãnh dọc gia cố bằng BTXM-M200 dày 18cm trên lớp cát 

đệm + bạt dứa chống thấm dày 1cm. 

b) Ta luy nền đường: 

- Đối với nền đào:  

+ Thiết kế nền đường nửa đào nửa đắp dạng chữ L, đào hình chữ U. 

+ Độ dốc mái ta luy đào: 1/0,3 - 1/1,0, tuỳ theo địa chất mái ta luy.  

- Tại các đoạn nền đường đào có mái ta luy dương cao  12,0 m thiết đào 

giật cấp mái ta luy, chiều cao mỗi cấp 6,0 – 12,0m, bề rộng cấp 2m, dốc 2% ra 

phía ngoài. 

- Đối với nền đắp: 

+ Độ dốc mái ta luy đắp: nền đắp dưới 6m thiết kế mái dốc ta luy đắp 

1/1,5; nền đắp cao  6m trở lên phải đắp giật mái trên dốc 1/1,5 (6m đầu tính từ 

vai đường), mái dưới dốc 1/1,75.  

+ Độ chặt đền đường: Lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K=0,95. 

6.2.4. Kết cấu áo đường, lề gia cố: tham khảo Quy định tạm thời về thiết 

kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công 

trình giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 

14/12/2012 của Bộ GTVT. Kết cấu mặt đường như sau: 

- Lớp BTXM – M250 dày 18cm; 

- Lớp Bạt dứa chống thấm + cát đệm dày 1cm; 

- Lớp móng cấp phối cuội sỏi, dày 16cm; 

- Lớp đất nền đầm chặt K = 0,95. 

- Phân tấm BTXM theo chiều rộng 3m (chưa kể mở rộng), theo chiều dài 

cứ 4,5m bố trí một khe co, 67,5m bố trí một khe giãn hoặc bố trí khe giãn tại 

điểm dừng thi công (Chi tiết xem trong bản vẽ cấu tạo mặt đường BTXM). 

- Khe ngang:  
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+ Khe co: được thiết kế dạng khe giả có thanh truyền lực, khoảng cách 

giữa các khe co 4,5m, được bố trí liên tiếp 3 khe trước và sau khe giãn. Tại mặt 

trên của khe co phải được cắt tạo khe, chiều sâu bằng 1/4 - 1/3 chiều dày tấm, 

chiều rộng khe từ 3 – 8mm. Khe cắt được chèn bằng matít. 

+ Khe dãn: được bố trí tại các vị trí tiếp giáp với cầu hoặc tại các vị trí 

giao nhau với đường khác. Chiều rộng khe dãn 20-25mm, bên trong bố trí vật 

liệu chèn khe, bản đệm và thanh truyền lực có thể di động. Khoảng cách giữa 

các  khe dãn không nhỏ hơn 12 – 15 lần chiều dài tấm, tương đương 54 – 67,5m. 

+ Khe ngừng thi công: vị trí dừng thi công nên chọn tại vị trí khe co hoặc 

khe dãn. Khi dừng tại vị trí khe co hoặc khe dãn thì phải tuân thủ các quy định 

về cấu tạo của khe co hoặc khe dãn. 

+ Thép truyền lực khe ngang: sử dụng thanh thép tròn trơn đường kính 

25mm, dài 50cm, khoảng cách giữa các thanh truyền lực 30cm. 

- Các vị trí nút giao trên tuyến theo kết cấu giống kết cấu tuyến chính. 

6.2.5. Công trình thoát nước: 

a) Thoát nước ngang: 

* Công trình thoát nước tận dụng: tận dụng lại các vị trí cống còn tốt, đảm 

bảo khả năng thoát nước, thực hiện nối cống tại các vị trí không đủ nền, đảm 

bảo tải trọng H13 - X60 và chỉ tiến hành các sửa chữa nhỏ theo yêu cầu thực tế 

như thanh thải dòng chảy, sửa chữa gia cố chân khay ốp mái. 

* Công trình thoát nước xây dựng mới 

- Tần suất thiết kế P = 10%. 

- Tải trọng thiết kế: H13 – X60. 

- Khổ cống đảm bảo khổ nền đường. 

- Khẩu độ thoát nước lựa chọn theo kết quả tính toán thuỷ văn. 

* Cống tròn và ống thép: 

- Cống tròn: 

+ Cống thoát ngang: bằng cống tròn, ống cống bằng BTCT đúc ly tâm; 

+ Cống cấu tạo: sử dụng cống 80, khoảng cách đặt cống từ 150m - 

300m; 

+ Cống địa hình 100 - 150, khẩu độ theo tính toán; 

+ Chiều cao đất đắp trên đỉnh cống tối thiểu 0,5m (tính từ mặt đường xe 

chạy đến đỉnh cống). 

+ Ống cống sử dụng ống cống đúc sẵn bằng BTCT - M300. 

+ Đầu cống thượng, hạ lưu, sân gia cố xây đá hộc vữa XM- M100; một số 

vị trí kết hợp kè bê tông xi măng. 

+ Móng cống đệm cuội sỏi, dày 30cm. Trường hợp nền đắp cao, địa chất 

nền móng cống kém ổn định thiết kế móng cống bằng đá hộc xây vữa XM - 
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M100. 

+ Mối nối ống cống: sử dụng mối nối (âm), (dương). 

- Ống thép: 

+ Một số vị trí cống thủy lợi cấp nước chạy ngang đường do hạn chế về 

chiều cao đắp được thay bằng ống thép vinapipe; 

+ Đầu ống thượng, hạ lưu, sân gia cố xây đá hộc vữa XM- M100; 

+ Phía thượng lưu đầu ống được bố trí lưới thép chắn rác. 

* Cống bản: sử dụng cống bản đối với các vị trí cống thoát nước thủy lợi 

do bị khống chế bởi cao độ cấp thoát nước và các vị trí giao cắt ngã ba với 

đường khác. Khẩu độ Lo=0,5 – 0,75m. 

- Bản mặt cống bằng BTCT – M250, cốt thép chủ từ 12 - 14mm, cốt 

thép cấu tạo 8cm. 

- Mũ mố bằng BTCT - M200, cốt thép 8mm, cốt đai 6, chốt neo 

14mm. 

- Thân và móng cống bằng đá hộc xây vữa XM-M100. 

* Cống hộp: 

- Khẩu độ BxH=(6x6)m, 2x(BxH)=2(6x4)m; 

- Thân cống BTCT M300, đá (1x2)cm; 

- Móng cống BTXM M150, đá (2x4)cm; 

- Đệm móng cống cuội sỏi, dày 15cm; 

- Tường cánh BTXM M150, đá (2x4)cm; 

- Móng tường cánh BTXM M150, đá (2x4)cm; 

- Sân cống BTXM M150, đá (2x4)cm; 

- Đệm sân cống cuội sỏi, dày 15cm. 

b) Rãnh dọc: trên tuyến sử dụng rãnh hình thang rộng 1,0m, sâu 0,3m, đáy 

rộng 0,4 m; gia cố rãnh bằng BTXM-M200 dày 10cm trên những đoạn có độ 

dốc dọc ≥ 6,0%, những đoạn thường xuyên bị ẩm ướt. Phần lề đất sát với rãnh 

dọc gia cố bằng BTXM-M200, dày 18cm, trên lớp cát đệm dày 1cm. Tại các vị 

trí lối vào nhà dân đậy tấm đan bằng BTCT - M200 dày 10cm. 

6.2.6. Công trình phòng hộ và ATGT: 

a) Biển báo: sử dụng biển báo bằng sơn phản quang theo Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc Gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/BGTVT, móng chân cột 

biển báo đổ BTXM - M150, đá (2x4)cm. 

b) Cột Km, cột H, cột Km: thân cột bằng BTXM – M200, đá (2x4)cm, bệ 

móng bằng BTXM – M150, đá (2x4)cm. Quy cách theo Quy chuẩn Quốc gia về 

báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019. 

c) Cọc tiêu: trên tuyến bố trí cọc tiêu BTCT ở bên phía ta luy âm có chiều 
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cao từ 2,0m trở lên để đảm bảo an toàn giao thông, quy cách theo Quy chuẩn 

Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019. 

d) Hộ lan mềm: hộ lan mềm bằng tôn lượn sóng mạ kẽm được bố trí ở 

phía ta luy âm là vực sâu và vị trí nền đắp cao ≥ 4,0m. Cột hộ lan bằng thép mạ 

kẽm, bước cột hộ lan từ 2-3m. Quy cách theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu 

đường bộ QCVN 41: 2019. 

e) Kè chắn, tường chắn đất: tại các vị trí không đủ nền đường hoặc mái ta 

luy kém ổn định, các vị trí có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân, sử dụng kè 

chắn đất có chiều có chiều cao từ 2 - 6m, kết cấu kè bằng BTXM-M150. 

f) Các nút giao: 

- Các nút giao trên tuyến thiết kế hoàn chỉnh nút giao, rải mặt đường với 

các đường rẽ ô tô đi được. Xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát nước, công 

trình phòng hộ, ATGT trong phạm vi nút giao theo quy định. 

- Kết cấu mặt đường phạm vi nút giao theo kết cấu mặt đường toàn tuyến. 

- Thiết kế hoàn trả, đặt tấm bản qua rãnh dọc các vị trí lối vào nhà đảm 

bảo đi lại thuận tiện, an toàn.  

7. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 23.017.688.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 14.058.416.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 279.635.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.110.194.000 đồng; 

- Chi phí khác: 1.317.167.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 5.252.276.000 đồng. 

8. Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý. 

9. Thời gian thực hiện: năm 2020. 

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

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Đình Lập chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịnh UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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