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QUYẾT ĐỊNH 

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

xây dựng công triǹh Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện  

Hữu Lũng, thuôc̣ dư ̣án đầu tư xây dưṇg cầu dân sinh và quản lý  

tài sản đường điạ phương (Dư ̣án LRAMP) 

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 Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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 Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch 

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

Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc dự án đầu tư 

xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (dự án LRAMP); Quyết 

định số 2558/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Thị trấn - Đô Lương - 

Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc dư ̣án đầu tư xây dưṇg cầu dân sinh và quản 

lý tài sản đường điạ phương (Dư ̣án LRAMP); 

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch 

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

Đường Thị Trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc dự án đầu tư 

xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);  

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 

thông tại Tờ trình số 685/TTr-BQLXD ngày 25/12/2020; kết quả thẩm định của 

Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 3606/SGTVT-QLCL ngày 25/12/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản ve ̃thi công và dư ̣toán 

xây dựng công trình Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, 

thuộc dư ̣án đầu tư xây dưṇg cầu dân sinh và quản lý tài sản đường điạ phương 

(Dư ̣án LRAMP) như sau: 

1. Nôị dung, giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung: 

a) Quy mô: Bổ sung tuyến nhánh Minh Sơn - Đô Lương với tổng chiều 

dài là 5.556,81m; trong đó gồm 5.034,13m mặt đường láng nhựa, 503,36m mặt 

đường bê tông xi măng (BTXM), có điểm đầu tại Km92+00/QL.1A, thuôc̣ xã 

Minh Sơn, điểm cuối tại Km7+752 thuôc̣ tuyến đườngThị trấn - Đô Lương - 

Vân  Nham. Tuyến  nhánh được thiết  kế  theo  quy  mô  đường  giao  thông  

nông  thôn  cấp  B (TCVN 10380-2014) với các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: 

- Tốc đô ̣thiết kế 20Km/h; 

- Đô ̣dốc dọc tối đa 13%; 

- Bề  rôṇg  nền đường  5m;  bề  rôṇg  mặt  đường  3,5m;  bề  rôṇg  lề 

đường (không gia cố) là (2x0,75)m; 

- Kết cấu mặt đường: mặt đường đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa; những 

đoạn có đô ̣dốc dọc > 6,0% và đoạn bị ngập lụt thường xuyên bằng mặt đường 

bằng BTXM. Tải trọng trục tính toán 10 tấn đối với mặt đường bê tông xi măng. 

Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥100Mpa đối với mặt đường láng nhựa; 

- Xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát, công trình phòng hô ̣và  an toàn 

giao thông; 

- Vuốt nối các nút giao thông tại các vị trí giao cắt. 

b) Giải pháp thiết kế tuyến bổ sung: 

b.1. Bình đồ tuyến: Tuyến bám theo đường cũ, cải tạo những vị trí cong 

cua không đảm bảo tầm nhìn; bố trí đường cong tròn tại những vị trí chuyển 

hướng, sử dụng bán kính tối thiểu thông thường R=30m, những vị trí khó khăn, 

thiết kế bán kính tối thiểu giới hạn R=15m. 

b.2.Trắc dọc:  

- Thiết kế đô ̣dốc dọc imax=13%, đô ̣dốc dọc nhỏ nhất imin=1%. 

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

thiết kế cao đô ̣vai đường ≥ 0,5m so với mực nước ngập thường xuyên. Tần suất 

thiết kế P=4%. 

- Những đoạn lên xuống dốc, đường đỏ thiết kế hài hòa với bình đồ, phân 

phối dốc đều và hạn chế sử dụng đô ̣dốc tối đa. 



3 

b.3. Trắc ngang:  

- Nền đường rôṇg 5,0m, mặt đường rôṇg 3,5m, lề đất rôṇg (2x0,75)m. 

- Đô ̣ dốc ngang mặt đường i=3% đối với mặt đường láng nhựa, 2% đối 

với mặt đường BTXM, đô ̣ dốc ngang lề i=5%; Đô ̣ dốc mái taluy đào 1/0,5-

1/0,75; đô ̣dốc mái taluy đắp 1/1,5. 

b.4. Thiết kế mặt đường: 

- Kết cấu mặt đường theo kết cấu tuyến chính đã được duyệt, như sau: 

+ Lớp mặt láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn 4,5kg/m2; 

+ Lớp móng trên đá dăm nước dày 12cm; 

+ Lớp móng dưới đá dăm nước dày 15cm; 

Đối với đoạn đường tại những đoạn có đô ̣ dốc i>6% và những đoạn 

thường xuyên ẩm ướt. 

+ Mặt đường BTXM-M300, đá (2x4)cm, dày 20cm; 

+ Bạt dứa chống thấm 1 lớp; 

+ Cát đệm dày 1cm; 

+ Móng cấp phối đá dăm loại I, dày 20cm; 

+ Lớp đất nền đầm chặt K ≥ 0,98 dày 30cm. 

b.5. Công trình thoát nước: 

- Thiết kế hoàn chỉnh các công trình thoát nước, phòng hộ và an toàn giao 

thông theo quy mô đường GTNT cấp B (TCVN 10380-2014) và Quy chuẩn kỹ 

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

- Rãnh dọc thiết kế tiết diện hình thang rôṇg 1,0m, sâu 0,3m, đáy rãnh 

rôṇg 0,4m. Thiết kế tạo vuốt đô ̣dốc lòng rãnh tối thiểu 0,5%. Gia cố rãnh dọc 

bằng BTXM những đoạn nền đường thường xuyên ẩm ướt và ngập nước. Đoạn 

qua khu dân cư thiết kế rãnh hình chữ nhật, rộng 0,4m, sâu 0,4m, kết cấu bằng 

BTXM M200 dày 15cm, kết hợp tấm bản đậy rãnh bằng BTCT-M200 dày 

12cm. 

* 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 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: 

Bổ sung xây dựng mới các công trình thoát nước cần thiết cho phù hợp 
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với điều kiện địa hình và yêu cầu của cấp đường. 

Công trình thoát nước nhỏ: 

- Tải trọng thiết kế công trình: 0,45 HL93 

- Tần suất lũ tính toán P = 4% 

- Khổ cầu, cống đảm bảo khổ nền đường. 

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

 Cống tròn: 

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

- Cống cấu tạo: cống cấu tạo 80, khoảng cách đặt cống từ 150m - 300m; 

- Cống địa hình 60 - 150; 

- Chiều cao đất đắp trên đỉnh cống tối thiểu 0.5m (tính từ mặt đường xe 

chạy đến đỉnh cống). 

- Ống cống 60 - 150 dày 6 - 14cm sử dụng ống cống đúc sẵn bằng 

BTCT - M300. 

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

- Móng cống đệm dá dăm dày 30cm. Trường hợp nền đắp cao địa chất 

móng cống nền móng cống địa chất kém ổn định thiết kế móng cống bằng đá 

hộc xây vữa XM - M100. 

- Mối nối ống cống 60 - 150:  sử dụng mối nối âm dương. 

Cống bản: Khẩu độ thoát nước từ Lo = 0,5 – 1,0m 

- 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 BTXM-M200. 

Tường chắn nước: tại các vị trí khe ngang có lưu vực nhỏ, gần các vị trí 

cống thoát nước ngang bố trí tường chắn nước bằng đá hộc xây vữa XM để dẫn 

nước chảy về cống ngang. 

b.6. Công trình phòng hô,̣ ATGT: xây dựng hoàn chỉnh công trình phòng 

hô ̣và an toàn giao thông theo quy định. 

b.7. Nút giao: thiết kế các nút giao trên tuyến tại các vị trí giao với đường 

ô tô đảm bảo êm thuận theo quy mô đường GTNT cấp B (TCVN 10380-2014). 

2. Tổng dự toán sau điều chỉnh, bổ sung: 46.270,63 triệu đồng (Bằng 
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chữ: Bốn mươi sáu tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm ba mươi nghìn). 

Trong đó: 

Chi phí xây dựng: 35.502,66 triệu đồng; 

Chi phí quản lý dự án: 815,81 triệu đồng; 

Chi phí tư vấn ĐTXD: 5.011,33 triệu đồng; 

Chi phí khác: 3.011,41 triệu đồng; 

Chi phí dự phòng: 1.929,52 triệu đồng; 

Tổng côṇg 46.280,63 triệu đồng. 

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

Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

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 Hữu Lũng và Thủ trưởng các đơn vị liên 

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

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  Phòng: THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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