
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 02 năm 2021 
  
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Đường dẫn cầu Văn An – Nhạc Kỳ 

 

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 Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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; 

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

319/SGTVT-QLCL ngày 05/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Đường dẫn cầu Văn An – Nhạc Kỳ như sau:  

1. Tên công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.  

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn 

Đầu tư phát triển Cửa Đông. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:  

Xây dựng đường dẫn 2 đầu cầu Văn An - Nhạc Kỳ để kết nối với hợp phần 

cầu thuộc dự án LRAMP đầu tư tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt từ xã 

Văn An, huyện Văn Quan sang xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, p nâng cao hiệu 

quả khai thác tuyến đường, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi hàng hoá cho nhân dân 

trong khu vực. 

5. Địa điểm xây dựng: huyện Văn Quan và huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 
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6. Diện tích sử dụng đất: trong phạm vi đất đường cũ và một phần đất của 

các hộ dân. 

7. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

7.1. Quy mô:  

- Đường giao thông nông thôn cấp B, nền đường rộng 5,0m; mặt đường 

rộng 3,5m (mặt đường đầu tư giai đoạn sau), rãnh dọc BTXM rộng 0,8m, sâu 

0,3m theo TCVN 10380-2014. 

- Xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát nước, công trình phòng hộ, an toàn 

giao thông. 

7.2. Giải pháp thiết kế:  

Mở mới nền đường, xây dựng chân khay và ốp mái, an toàn giao thông, 

công trình thoát nước đoạn đường dẫn phía Văn Quan và phía Văn Lãng. 

a) Nền đường: 

- Đoạn tuyến cắt qua ruộng, bãi của dân hạn chế đào sâu, đắp cao nhằm 

giảm chiếm dụng đất. 

- Thiết kế nền đường rộng 5,0m đoạn đi qua ruộng, bãi của nhân dân từ cọc 

2 (Km0+2,83) - cọc 20 (Km0+249,34); từ cọc 35 (Km0+408,06) – cọc 41 

(Km0+510,17).  

- Đoạn tuyến đi qua khu dân cư thuộc xã Nhạc Kỳ từ cọc 41 

(Km0+510,17) – cọc D32 (Km1+509,02), thiết kế nền đường rộng 4,0m để hạn 

chế chiếm dụng đất.  

- Rãnh dọc rộng 0,8m, sâu 0,3m, đáy rãnh rộng 0,3m. 

b) Công trình thoát nước: xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống thoát nước. 

- Cống bản: 

+ Tấm bản bằng BTCT – M250 đá (1x2)cm. 

+ Mũ mố bằng BTCT – M250 đá (1x2)cm. 

+ Hố thu đầu cống, thân cống, móng cống, tường cánh, sân cống bằng 

BTXM–M200 đá (2x4)cm. 

- Cống tròn:  

+ Sử dụng ống Ø40, Ø80, Ø 125cm, cống đúc ly tâm bằng BTCT-M300. 

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

+ Móng cống BTXM-M200, đá (2x4)cm.  

+ Mối nối cống sử dụng mối nối lồng với ống cống Ø40, Ø80, sử dụng mối 

nối cứng với cống Ø125cm. 

c) Đoạn tránh xe. 

Thiết kế 01 đoạn tránh xe 15m từ (Km0+234,34 - Km0+249,34); trong 5m 

đầu nền đường rộng từ 5,0m vuốt dần lên 6,0m, 5m tiếp theo nền đường rộng 

6,0m, 5m cuối nền đường từ 6,0m vuốt dần xuống 5,0m.  
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d) Chân khay, ốp mái: thiết kế chân khay, ốp mái hai bên thượng lưu và hạ 

lưu cống tròn D125. Kết cấu cụ thể như sau: 

- Chân khay kích thước (0,4x1,0)m bằng BTXM-M200, đá (2x4)cm. 

- Ốp mái taluy bằng BTXM-M200, đá (2x4)cm dày 12cm, bên trong gia cố 

1 lớp lưới thép B40, lưới thép (70x70)mm trên 1 lớp vải bạt chống thấm. 

e) Cọc tiêu: Cọc tiêu cách nhau 3m tại các vị trí đắp cao, bố trí bên trái và 

bên phải tuyến từ cọc TD1 (Km0+126,88 ) - cọc 15 (Km0+167,87). Tổng số 29 

cọc tiêu. Kết cấu cụ thể như sau: 

- Thân cọc tiêu bằng BTXM-M200, đá (1x2)cm. 

- Thép liên kết D6-CB240-T. 

- Móng BTXM-M200, đá (2x4)cm. 

f) Tường chắn: thiết kế một vị trí tường chắn từ Km0+576,23 – Km0+610,23, 

có kết như sau: 

- Thân tường, móng BTXM-M150, đá (2x4)cm. 

- Lót móng bằng BTXM-M150, đá (1x2)cm dày 10cm. 

8. Tổng dự toán xây dựng công trình:        2.272.761.000,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 1.174.416.000,0 đồng; 

- Chi phí hỗ trợ GPMB: 810.000.000,0 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 31.346.000,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 108.168.000,0 đồng; 

- Chi phí khác: 36.556.000,0 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 112.274.000,0 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.   

10. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

11. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021. 

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

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện: Văn Quan, Văn Lãng, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo 

trì hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2;                                                                                        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Các PVP UBND tỉnh,   

các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 
 - Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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