
 

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 7 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

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

Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km3+200 - Km4+00, ĐH.07  

(Áng Mò - Đoàn Kết - Khánh Long), 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 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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 Quyết định 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; 

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kinh phí 

quản lý, bảo trì đường bộ và kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông 

cho Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

2049/TTr-SGTVT ngày 07/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km3+200 - Km4+00, ĐH.07 (Áng Mò - 

Đoàn Kết - Khánh Long), huyện Tràng Định như sau:  
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1. Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km3+200 - 

Km4+00, ĐH.07 (Áng Mò - Đoàn Kết - Khánh Long), huyện Tràng Định. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định.  

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn 

đầu tư phát triển Cửa Đông. 

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn 

Km3+200 - Km4+00, ĐH.07 (Áng Mò - Đoàn Kết - Khánh Long), huyện Tràng 

Định nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của công trình, nâng cao 

khả năng khai thác của tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công 

trình, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực, góp phần phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

6. Địa điểm xây dựng: xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.   

7. Diện tích sử dụng đất: tuyến nằm trong phạm vi đường cũ. 

8. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

8.1. Phạm vi xây dựng: 

Do nguồn vốn có hạn, trong giai đoạn này chỉ đầu tư xây dựng đoạn tuyến 

với chiều dài 590,31m, cụ thể: 

- Điểm đầu: tại Km3+191,44/ĐH.07 (nối tiếp đường BTXM cũ). 

- Điểm cuối: tại Km3+781,75/ĐH.07 (nối vào đường BTXM cũ). 

8.2. Quy mô xây dựng:  

- Đường cấp VI miền núi có Bnền=6,0m, Bmặt =3,5m, rãnh dọc rộng 1,0m, 

sâu 0,4m (áp dụng theo TCVN 4054-2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế”). 

- Tải trọng thiết kế công trình thoát nước H30-XB801. 

* Tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Tốc độ thiết kế: 20Km/h. 

- Độ dốc dọc: Imax = 11%. 

- Nền đường rộng 6,0m (chưa kể rãnh dọc và mở rộng châm trước những 

vị trí bị khống chế mặt bằng). 

- Rãnh dọc rộng 1.0m, sâu 0.4m, đáy rãnh rộng 0.4m. 

- Độ dốc mặt đường Imặt = 3% (mở rộng tại các đường cong có bán kính 

R≤250m theo TCVN 4054-2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế”). 

- Độ dốc lề đường Ilề = 5%. 

- Độ dốc mái ta luy đào 1/0,75; mái ta luy đắp 1/1,5.  

- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất R=15m. 

- Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất R=200m. 
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- Bán kính đường cong lõm nhỏ nhất R=100m. 

* Công trình thoát nước: tận dụng hệ thống công trình thoát nước cũ, xây 

dựng mới công trình thoát nước tại vị trí nền đường thường xuyên đọng nước dễ 

gây xói lở nền đường.  

- Tải trọng thiết kế công trình thoát nước H30 - XB80. 

* Hệ thống an toàn giao thông 

Đầu tư xây dựng hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, cọc H bị ảnh 

hưởng khi xây dựng nền, mặt đường) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QC41-2019/BGTVT. 

8.3. Giải pháp thiết kế: 

a) Thiết kế mặt bằng tuyến: 

Nguyên tắc thiết kế: tận dụng tối đa đường cũ để giảm khối lượng nền, 

mặt và diện tích chiếm dụng đất nhằm giảm kinh phí xây dựng. 

b) Thiết kế trắc dọc: 

Do địa hình tuyến đi qua có độ dốc dọc tự nhiên tương đối thoải, thiết kế 

tận dụng bám sát đường thiên nhiên cũ. Tổng chiều dài tuyến thiết kế là 

590,31m, trong đó:  

- Điểm đầu: khống chế cao độ tại lý trình Km3+191,44m có cao độ là 

244,37m (vuốt nối với mặt đường BTXM cũ). 

- Điểm cuối: khống chế cao độ tại lý trình Km3+781,75m có cao độ là 

243,21m (vuốt vào mặt đường BTXM cũ). 

+ Độ dốc dọc lớn nhất: 9,0 % 

+ Độ dốc dọc nhỏ nhất: 0,50 %. 

+ Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất: 250m.  

+ Bán kính đường cong đứng lõm nhỏ nhất: 500m.  

+ Kết quả thiết kế dốc dọc trong tuyến cụ thể như sau: 
 

TT Độ dốc dọc Chiều dài (m) Tỷ lệ 

1 I ≤ 3% 384,99 65,22 % 

2 3% <  I ≤ 6% 133,52 22,62 % 

3 6% <  I ≤ 11% 71,80 12,16 % 

 Tổng 590,31 100 % 

c) Thiết kế trắc ngang: 

Trắc ngang được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp VI miền núi 

(theo TCVN 4054-2005). 
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- Nền đường rộng 6,0m, mặt đường rộng 3,5m (chưa kể rãnh dọc và mở 

rộng, châm chước những vị trí bị khống chế mặt bằng). 

- Rãnh dọc rộng 1,0m, sâu 0,4m. 

- Độ dốc mặt đường Imặt = 3%, lề đường Ilđ = 5%, mở rộng tại các đường 

cong có bán kính R ≤ 250m. 

- Độ dốc mái taluy đào 1/0,75; mái taluy đắp 1/1,5. 

d) Kết cấu mặt đường: 

Kết cấu mặt đường láng nhựa từ trên xuống dưới như sau: 

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

- Lớp tưới thấm bám bằng nhựa lỏng pha dầu, TCN 1,0Kg/m2; 

- Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 27cm (thi công 2 lớp 12cm và 15cm); 

- Lớp đất nền đầm chặt K≥0,95. 

e) Công trình thoát nước: Các vị trí công trình thoát nước xây dựng mới 

và cải tạo cụ thể như sau:  
 

TT 
Lý trình 

(m) 

Công trình cũ 
Địa 

chất 

Phương 

án thiết 

kế 

Loại cống Hiện trạng 
Hướng 

chảy 
  

1 Km3+185,08 
Cống Ø60 

đặt tạm  
Còn tốt P-T 

Đất sét 

pha 

Thiết kế 

tận dụng 

2 Km3+736,92 

Chưa có 

cống thường 

xuyên đọng 

nước  

Cống tại 

khe vị trí 

Đ13 đã bị 

lấp đất 

nước dồn 

về cọc 4  

P-T 
Đất sét 

pha 

Thiết kế 

mới cống 

Ø80cm  

- Kết cấu công trình thoát nước như sau: 

+ Cống tròn sử dụng ống cống D80cm, đúc ly tâm BTCT-M300, thành 

dày S=8cm, đốt cống dài từ (1-2)m; 

+ Móng cống tròn D80cm đệm đá dăm (2x4)cm, dày 30cm; 

+ Mối nối cống sử dụng mối nối lồng ghép; 

+ Đầu cống thượng và hạ lưu bằng đá hộc xây VXM-M100; 

+ Nâng cao đầu cống thượng lưu bằng BTXM-M200, đá (2x4)cm.  

g) Công trình phòng hộ, công trình ATGT 
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- Cọc tiêu: thiết kế mới 105 cọc tiêu bên trái tuyến từ Km3+262 - 

Km3+782. Kết cấu cọc tiêu trồng mới: móng cọc tiêu bằng BTXM-M200, đá 

(2x4)cm; cọc tiêu bằng BTCT-M200, đá (1x2)cm; đầu cọc tiêu sơn màu đỏ, thân 

cọc tiêu sơn màu trắng; đầu cọc tiêu gắn tấm nôm nhựa alumex dày 2mm 

(KT:12x9)cm có dán màng phản quang màu vàng, đỏ.  

- Cọc H: tổng số các cọc H bị ảnh hưởng khi xây dựng nền, mặt đường 

trên tuyến là 6 cột; kết cấu cọc H trồng mới: móng cọc H bằng BTXM-M200, 

đá (2x4)cm; cọc H bằng BTCT-M200, đá (1x2)cm; đầu cọc H sơn màu đỏ, 

thân cọc H sơn màu trắng. 

9. Tổng dự toán xây dựng công trình: 1.230.115.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 1.008.281.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 27.719.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 118.349.000 đồng; 

- Chi phí khác: 22.039.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 53.727.000 đồng. 

10. Nguồn vốn đầu tư: nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 

2022 là 1.000 triệu đồng, còn lại nguồn ngân sách huyện bố trí. 

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

12. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 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 huyện Tràng Định 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 PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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