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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc 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 Xây dựng ngày 18/6/2014 và 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 09/02/2021 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 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 45/NĐ-HĐND ngày 25/11/2021 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về chủ trương đầu tư dự án đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), 

huyện Bắc Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 743/TTr-

SGTVT  ngày 22/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường 

Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn với những nội dung như sau:  

1. Tên dự án: Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.  

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng  

4.1. Mục tiêu đầu tư:  

Xây dựng tuyến đường Tân Tri - Nghinh Tường (đường huyện ĐH.77) 

nối liền từ trung tâm xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn sang xã Nghinh 

Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhằm mục đích hình thành tuyến giao 

thông kết nối liên vùng tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội khu vực, phát huy những tiềm năng của địa phương.  

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng  

a) Tuyến chính:  

- Điểm đầu tuyến giao Km9+900/ĐH.76 (đường Khau Bao - Tân Tri - 

Ngả Hai), tại trung tâm xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn. Điểm cuối tuyến đấu nối 

vào đường bê tông xi măng, tại ranh giới hành chính giữa xã Tân Tri, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn và xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

- Tổng chiều dài tuyến: 7.655,14m  

- Thiết kế theo quy mô đường cấp VI miền núi (theo TCVN 4054 – 2005). 

Nền đường 6,0m (chưa kể rãnh dọc và mở rộng trong đường cong nằm), mặt 

đường rộng 3,5m chưa kể mở rộng trong đường cong nằm), lề đường mỗi bên 

rộng 1,25m (đoạn trong khu đông dân cư gia cố lề hai bên đến sát mép rãnh dọc;  

đoạn có độ dốc dọc từ 6% trở lên, gia cố lề phía ta luy dương đến sát mép rãnh 

dọc gia cố).  

- Vận tốc thiết kế 20 km/h. 

- Độ dốc dọc tối đa Imax = 11% (châm chước đoạn khó khăn Imax = 12%). 

- Tải trọng thiết kế công trình HL93. 

- Tần suất thiết kế thuỷ văn nền đường và công trình thoát nước P = 4%. 

- Mặt đường toàn tuyến sử dụng kết cấu bê tông xi măng trên lớp móng 

cấp phối đá dăm, tải trọng trục tính toán 10 tấn. Kết cấu gồm: lớp mặt bê tông xi 

măng mác 300, chiều dày 24cm; lớp móng cấp phối đá dăm loại 1, chiều dày 20cm. 

b) Tuyến nhánh: 

- Điểm đầu giao tại Km2+762.82/ĐH.77 thuộc địa bàn thôn Bắc Mỏ, xã 

Tân Tri. Điểm cuối tại thôn Minh Sơn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn. 

- Tổng chiều dài tuyến: 1671,00m. 

- Tuyến thiết kế theo quy mô đường giao thông nông thôn cấp B (theo 

TCVN 10380 : 2014). Bề rộng nền đường 5,0m (chưa kể rãnh dọc và mở 

rộng trong đường cong nằm), mặt đường rộng 3,5m (chưa kể mở rộng trong 

đường cong nằm), lề đường mỗi bên rộng 0,75m.  
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- Vận tốc thiết kế 15 km/h. 

- Độ dốc dọc tối đa Imax = 13%. 

- Tải trọng thiết kế công trình 0,65HL93. 

- Tần suất thiết kế thuỷ văn nền đường và công trình thoát nước P = 4%. 

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá 

dăm, tải trọng trục tính toán 6 tấn. Kết cấu gồm: lớp mặt bê tông xi măng mác 

250, chiều dày 18cm; lớp móng cấp phối đá dăm loại 1, chiều dày 15cm. 

c) Công trình thoát nước:  

- Tận dụng tối đa các công trình thoát nước cũ trên tuyến còn tốt vẫn đảm 

bảo thoát nước khi nâng cấp tuyến đường; sửa chữa các công trình cũ được tận 

dụng trên tuyến. Bổ sung xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống công trình 

thoát nước dọc và thoát nước ngang trên tuyến đường. Khẩu độ theo tính toán 

thuỷ văn, trong đó có các cầu và cống khẩu độ lớn gồm:  01 vị trí cầu dầm bản bê 

tông cốt thép dự ứng lực Lb = 15m; 01 vị trí cống hộp 2x2m; 02 vị trí cống hộp 

3x3m; 01 vị trí cống hộp đôi 2(3x3)m. 

- Khổ cầu B = 7+2x0,5m = 8,0m; khổ cống bằng chiều rộng nền đường. 

d) Công trình phòng hộ, công trình an toàn giao thông: xây dựng hoàn 

chỉnh, đồng bộ hệ thống công trình phòng hộ và an toàn giao thông theo quy định.  

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức tư vấn khảo sát 

xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông.  

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: 

- Địa điểm xây dựng: xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Diện tích đất sử dụng: 24,5 ha. 

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình; thời hạn sử dụng theo thiết kế: 

- Nhóm dự án: Nhóm B. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

- Thời hạn sử dụng công trình chính (mặt đường) theo thiết kế: 15 năm. 

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:  

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

8.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu:  

TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

1 Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát 
TCCS 31:2020/ 

TCĐBVN 

2 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987 

3 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu TCVN 9398 : 2012 
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cầu chung 

4 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845 - 2013 

5 Đất xây dựng – phân loại TCVN 5747 : 1993 

6 
Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500; 1/1000; 

1/2000; 1/5000 (phần ngoài trời) 
96TCN43:1990 

7 
Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên 

nền đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế 
22 TCN 262:2000 

8 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện 

tự nhiên dùng trong xây dựng 

QCVN 

02:2009/BXD 

9 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054 - 2005 

10 Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế TCVN 10380 : 2014 

11 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (phần nút giao) 22 TCN 273- 01 

12 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 - 05 

13 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 

14 Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211 – 06 

15 

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 

Quyết định 

3230/QĐ-BGTVT 

ngày 14/12/2012 

của Bộ GTVT 

16 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436 : 2012 

17 
Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm 

thu mặt đường BTXM trong công trình giao thông 

Quyết định số 

1951/QĐ-BGTVT 

ngày 17/8/2012 của  

Bộ GTVT 

18 
Mặt đường BTN nóng – Yêu cầu thi công và 

nghiệm thu 
TCVN 8819:2011 

19 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường 

ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu 
TCVN 8859:2011 

20 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường 

bộ 

QCVN 

41:2019/BGTVT 

21 
Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm 

thu 

TCVN 8863:2011 

22 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

23 
Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu 

đường ô tô – Thi công và nghiệm thu 
TCVN 13150-1:2020 

24 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy TCVN 4453 : 1995 
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phạm thi công và nghiệm thu 

25 Thép cốt bê tông cán nóng TCVN 1651:2008 

26 Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác  

 9. Tổng mức đầu tư: 117.470.903.000 đồng, trong đó: 
 

 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB: 8.650.359.000 đồng; 

- Chi phí xây dựng: 81.349.489.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 1.624.625.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 4.440.747.000 đồng; 

- Chi phí khác: 10.018.961.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 11.386.722.000 đồng. 

10. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2025. 

11. Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn vốn ngân sách địa phương 100 triệu đồng 

(kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2021); nguồn vốn ngân sách trung ương. 

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

(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt tại Quyết 

định này). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy 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, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ 

tầng giao thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVPUBND tỉnh,   
  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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