
 

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 4 năm 2021 
  
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung Thành -  

Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định 

 

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 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 993/TTr-

SGTVT ngày 16/4/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung Thành - 

Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định như sau:  

1. Tên dự án: Đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra 

biên giới huyện Tràng Định. 

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

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực các xã: Trung Thành, Tân Minh, huyện 

Tràng Định và các khu vực lân cận; đồng thời góp phần hình thành mạng lưới 
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đường bộ quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, tăng tính 

cơ động trong phòng thủ, chiến đấu, giữ vững an ninh biên giới.   

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:  

- Điểm đầu tuyến tại Km19+482,28/ĐT.229 (giao với điểm cuối đường 

ĐH.01 (Bản Trại - Trung Thành). Điểm cuối tại Km36+935,53, nối với đường 

Tuần tra biên giới gần vị trí mốc 1000 (mốc 11 Tây cũ). Tổng chiều dài tuyến là 

17,564 Km. 

- Cấp đường: thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, vận tốc thiết 

kế 20km/h (thiết kế theo TCVN 4054 - 2005). 

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

toàn giao thông (tận dụng các công trình ngầm, cầu tràn cũ còn tốt). 

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh.  

6. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Đặng Tiến Văn.  

7. Địa điểm xây dựng: các xã: Trung Thành, Tân Minh, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn. 

8. Loại và cấp công trình: công trình giao thông cấp IV. 

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

 10. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):  

a) Hướng tuyến: 

Cơ bản bám theo đường cũ; cải tạo cục bộ những đoạn cua gấp có bán kính 

nhỏ và những đoạn tuyến có độ dốc lớn để tăng bán kính đảm bảo cấp đường 

thiết kế, cải thiện tầm nhìn và đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường. 

b) Bình đồ tuyến: 

- Bán kính đường cong bằng sử dụng đường cong tròn, mở rộng nền, mặt 

đường trong đường cong 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. 

c) Trắc dọc:  

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

thiết kế cao độ vai đường  0,5m so với mực nước ngập cao nhất (mức nước lũ 

lịch sử). Tần suất thiết kế P = 4%. 

- Đường đỏ thiết kế hài hoà, hạn chế dạng răng cưa và sử dụng độ dốc dọc 

tối đa. 

- Độ dốc dọc tối đa IMax= 12%, không có chiết giảm tại các đường cong có 

bán kính nhỏ. 

d) Trắc ngang:  
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Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi (theo TCVN4054- 2005): 

- Nền đường rộng 6,0m (chưa kể mở rộng và rãnh dọc). Mặt đường rộng 

3,5m (chưa kể mở rộng); độ dốc ngang 2% đối với mặt đường BTXM, độ dốc 

ngang 3% đối với mặt đường láng nhũ tương; lề đường mỗi bên 1,25m, độ dốc 

ngang 4%, không gia cố lề. 

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

- Tại những đoạn taluy nền đào cao trên 10,0m, thiết kế đào giật cấp với 

bước giật cấp mái taluy là H = 8,0m, bậc thềm giật cấp rộng 2,0m và dốc 5% về 

phía tim đường. Với những đoạn taluy nền đào có từ 3 cấp trở lên, căn cứ lưu vực 

thì có thể gia cố bậc thềm thứ nhất (hoặc cả bậc thềm thứ hai) bằng BTXM dày 

10cm và dốc 10% vào phía trong taluy, cách khoảng 50 – 80m bố trí một bậc 

nước bằng đá hộc xây để dẫn nước xuống rãnh dọc (đối với các vị trí đào taluy 

vào đá thì không gia cố bậc thềm). 

- Mái dốc ta luy đào: 1/0,5-1/0,75. Mái dốc ta luy đắp: 1/1,5 – 1/1,75. 

- Rãnh dọc trên toàn tuyến thiết kế tiết diện hình thang rộng 1,0m, sâu 

0,4m, đáy rãnh rộng 0,4m. Gia cố rãnh dọc bằng BTXM - M200 đá (1x2)cm, dày 

10 cm, ở những đoạn có độ dốc dọc  i ≥ 6,0%, đoạn nền đường thường xuyên ẩm 

ướt. Đoạn qua khu trung tâm xã Trung Thành, thiết kế rãnh hộp có nắp đậy 

Lo=0,4m.  

- Đoạn vuốt nối đường mòn, trạm Y tế, nhà Văn hóa… được thiết kế với bề 

rộng mặt đường Bm= (2-3,5)m, nền đường rộng Bn=(3-5)m. Độ dốc ngang mặt 

đường 2%. 

e) Kết cấu mặt đường: 

- Đối với đoạn đường có độ dốc dọc >9% và đoạn đường thường xuyên ẩm 

ướt sử dụng kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng, trên lớp móng cấp phối đá 

dăm. Tải trọng trục thiết kế 10 tấn. 

- Đối với các đoạn còn lại sử dụng kết cấu mặt đường láng nhựa nhũ 

tương, trên lớp móng cấp phối đá dăm, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 110 Mpa.  

f) Công trình thoát nước: 

- Tải trọng thiết kế H30 – XB80 đối với cống; HL93 đối với cầu. 

- Khẩu độ theo tính toán thuỷ văn; tần suất thiết kế P = 4% đối với cầu nhỏ.  

- Bố trí cống ngang tại các khe tụ thuỷ, cống cấu tạo để thoát nước rãnh dọc;  

- Các vị trí ngầm tự nhiên và ngầm cũ không tận dụng, được xây dựng mới 

bằng các loại cầu bản bê tông cốt thép mố nhẹ; 

- Chiều dài cống bằng khổ nền đường tại vị trí công trình. 

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

đỉnh cống). 
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- Tại các vị sườn vực có độ dốc tự nhiên lớn thì xây kè để giữ nền đường 

và đầu cống. 

* Cống tròn có khẩu độ từ 40cm đến 150cm:  

- Sử dụng ống cống đúc ly tâm bằng BTCT - M300. 

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

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

M100. Tại các vị trí địa chất móng cống là đá gốc rắn chắc thì đệm chèn bằng 

BTXM – M100. 

- Khối xây gia cố, tường chắn nước bằng đá hộc xây VXM – M100. 

* Cống bản khẩu độ Lo = 0,5m đến Lo = 0,75m:  

- Bản mặt cống BTCT - M250, đá (1x2)cm, dày 14cm; 

- Cốt thép chủ 14 – CB300-V, cốt cấu tạo 6 - 8 CB240-T; 

- Mũ mố BTCT - M200, đá (2x4) cm. 

- Đầu cống, móng, thân cống, gia cố xây bằng đá hộc vữa XM-M100. 

* Cầu bản mố nhẹ Lb=6m, L = 2x5(6)m: 

Cầu thiết kế tham khảo định hình cầu bản BTCT mố nhẹ bê tông 533-11-

01 của Viện thiết kế Bộ Giao thông Vận tải. 

- Khổ cầu: B = 6 x (2x0,5) = 7,0m. 

- Kết cấu: 

+ Bản mặt cầu đổ tại chỗ bằng BTCT - M300, đá (1x2) cm, cốt thép chủ 

đến 22mm, thép cấu tạo 6mm đến 10mm. 

+ Thân mố bằng BTXM – M150 đổ tại chỗ, đá (2x4)cm. 

+ Thân tường cánh bằng BTXM - M150 đổ tại chỗ, đá (2x4)cm. 

+ Móng mố, móng tường cánh đổ tại chỗ bằng BTXM-M150 đá (4x6)cm. 

+ Mũ mố, mũ trụ đổ tại chỗ bằng BTCT - M250, giằng chống đổ tại chỗ 

BTXM - M150 đá (2x4) cm. 

+ Lan can và tay vịn bằng thép, thi công lắp ghép.  

* Cống hộp BxH = 2,5x2,5 – 2x(5x5)m: 

- Thân cống hộp: BTCT - M300, đá (1x2) cm. Cốt thép thân cống sử dụng 

cốt thép CT5.  

- Móng thân cống: BTXM - M150, đá (2x4) cm đổ tại chỗ trên lớp đệm đá 

dăm đầm chặt dày 15cm. 

- Tường cánh: Móng bằng BTXM - M150; đá (2x4)cm, thân bằng BTXM - 

M150; đá (1x2)cm 
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+ Gia cố thượng, hạ lưu cống bằng BTXM - M150, đá (2x4)cm, trên lớp 

đệm đá dăm đầm chặt dày 15cm. 

* Sửa chữa ngầm cũ tận dụng: 

Trên tuyến có 04 vị trí ngầm cũ còn tốt, trên cơ sở hiện trạng của ngầm cũ 

tiến hành thay thế cọc tiêu, biển báo bị hư hỏng. Sân gia cố ngầm được gia cố lại 

bằng BTXM-M200, dày 20cm. Các vị trí mặt cầu bản bị hư hỏng, bong tróc được 

gia cố đổ thêm 1 lớp bê tông lưới thép, dày 15cm. 

g) Công trình phòng hộ, an toàn giao thông:  

- Trên toàn tuyến thiết kế rãnh dọc tiết diện hình thang rộng 1,0m, sâu 

0,4m, đáy rãnh rộng 0,4m. Gia cố rãnh dọc bằng BTXM - M200 đá (1x2)cm, dày 

10 cm, ở những đoạn có độ dốc dọc  i ≥ 6,0%, đoạn nền đường thường xuyên ẩm 

ướt. Đoạn qua khu trung tâm xã Trung Thành, thiết kế rãnh hộp có nắp đậy 

Lo=0,4m.  

- Cọc tiêu, biển báo, cột H, cột Km: được xây dựng hoàn chỉnh, đảm bảo 

quy cách theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 

2019/BGTVT. 

- Kè chắn đất bằng bê tông xi măng xây dựng ở những đoạn địa hình phức 

tạp, vực sâu, tuyến đi sát suối, bảo vệ tại các vị trí chân cột điện cao thế... 

h) Thiết kế nút giao:  

Tại các vị trí đường giao thiết kế vuốt nối êm thuận tại các điểm giao cắt 

cùng mức trên tuyến. 

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Huyện Tràng Định có trách nhiệm 

vận động nhân dân hiến đất; chỉ thực hiện bồi thường đất ở, cây cối, hoa màu và 

vật kiến trúc trên đất. 

12. Tổng mức đầu tư: 98.122.813.000,0 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám 

tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, tám trăm mười ba nghìn đồng).  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 70.860,2 triệu đồng; 

- Chi phí hỗ trợ, bồi thường, GPMB: 11.696,3 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý: 1.339,3 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.871,2 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 1.791,9 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 9.564,0 triệu đồng. 

13. Nguồn vốn đầu tư: vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung 

ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó: 

- Vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 là: 80,0 

tỷ đồng. 
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- Các nguồn vốn hợp pháp khác: 18,122 tỷ đồng. 

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

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND 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 UBND huyện Tràng Định, Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, 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;  

 - 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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