
 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 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

Dự án cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237),  

đoạn từ Km14+320 - Km32 

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 Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa đường 

Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - Km32; Quyết định số 

1058/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 

Theo nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2667/TTr-

SGTVT  ngày 29/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cải 

tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - 

Km32, với những nội dung như sau:  

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), 

đoạn từ Km14+320 - Km32. 

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



2 

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:  

Đầu tư cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ 

Km14+320 - Km32 nhằm khôi phục, cải thiện tình trạng kỹ thuật của đường, 

duy trì và nâng cao khả năng khai thác của tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại 

của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội của các xã Tĩnh Bắc, Tam Gia, huyện Lộc Bình và xã Bính Xá, huyện 

Đình Lập. Đồng thời hoàn thiện mạng lưới đường kết nối với Quốc lộ 31, ra cửa 

khẩu Bản Chắt, phục vụ công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng biên phòng, 

góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.  

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng: 

- Điểm đầu dự án tại Km14+320 ĐT.237 (nối tiếp điểm cuối mặt đường 

bê tông xi măng hiện có) thuộc địa bàn xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. Điểm cuối 

tại Km31+686 ĐT.237 (giao với Quốc lộ 31 tại Km158+700), thuộc địa bàn xã 

Bính Xá, huyện Đình Lập. 

- Tổng chiều dài đoạn tuyến dự án: 17.366,0m.  

- Cải tạo, sửa chữa nền đường theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi 

(theo TCVN 4054-2005). Nền đường rộng 6,5m (châm chước cục bộ bề rộng 

nền đường theo hiện trạng đối với những đoạn khó khăn về mặt bằng), mặt 

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

- Các đoạn tuyến có độ dốc dọc lớn ≥ 9%, các đoạn đã có mặt đường bê 

tông xi măng cũ qua khu vực trung tâm xã, khu tập trung dân cư cạp mở rộng 

mặt đường ra đến mép rãnh, thiết kế mặt đường bê tông xi măng (BTXM) tính 

toán với tải trọng trục xe 10 tấn. Các đoạn tuyến còn lại thiết kế mặt đường láng 

nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 110 Mpa. 

- Hệ thống công trình thoát nước, phòng hộ, an toàn giao thông, báo hiệu 

đường bộ: tận dụng, sửa chữa cục bộ các công trình đã có; xây dựng hoàn chỉnh, 

bổ sung các vị trí còn thiếu trên tuyến. 

4.3. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

a) Hướng tuyến bám theo tim đường hiện trạng, cải tạo cục bộ các vị trí 

đường cong nhỏ đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của cấp đường; bán kính đường 

cong nằm nhỏ nhất R = 30m. 

b) Thiết kế trắc dọc cơ bản bám theo cao độ nền đường cũ, đảm bảo chiều 

dày kết cấu mặt đường để tận dụng tối đa lớp nền đường với kết cấu bằng đất 

gia cố chất liên kết thủy hóa vô cơ HRB dày 25cm (đã được đầu tư năm 2016) 

và đảm bảo trắc dọc tuyến hài hòa, êm thuận theo các yêu cầu kỹ thuật của cấp 

đường; độ dốc dọc lớn nhất i = 11%.  

c) Thiết kế nền đường rộng 6,5m (chưa kể rãnh dọc và mở rộng trong 

đường cong nằm; châm chước cục bộ bề rộng nền đường theo hiện trạng đối với 
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những đoạn khó khăn về mặt bằng). Mặt đường rộng 3,50m, mở rộng theo tiêu 

chuẩn áp dụng. Lề đường rộng 2x1,50 (châm trước cục bộ bề rộng lề đường < 

1,5m đối với những đoạn khó khăn về mặt bằng). 

d) Mặt đường: 

- Mặt đường láng nhựa:  

+ Kết cấu trong đoạn có lớp nền đường đất đã được gia cố chất liên kết 

thủy hóa vô cơ HRB tận dụng được: kết cấu mặt đường láng nhựa 03 lớp, lượng 

nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 12cm và lớp móng 

cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm. 

+ Các đoạn khác: kết cấu mặt đường láng nhựa 03 lớp, lượng nhựa 4,5 

kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 12cm và lớp móng cấp phối đá 

dăm loại 2 dày 25cm. 

+ Tổng chiều dài các đoạn mặt đường láng nhựa khoảng 12.793,76m. 

- Mặt đường bê tông xi măng: 

+ Các đoạn làm mới mặt đường BTXM và các đoạn tận dụng mặt đường 

BTXM cũ cạp mở rộng mặt đường ra đến mép rãnh đối với các đoạn qua khu 

trung tâm xã, khu tập trung đông dân cư, có kết cấu gồm: lớp mặt đường bằng 

BTXM-M300 dày 24cm trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm. 

+ Tổng chiều dài các đoạn mặt đường bê tông xi măng làm mới khoảng 

1.629,20m; tổng chiều dài mặt đường bê tông xi măng cạp mở rộng mặt đường 

đoạn qua khu trung tâm xã, khu tập trung đông dân cư khoảng 864,10m. 

e) Công trình thoát nước và các công trình khác trên tuyến: 

- Hệ thống cống thoát nước ngang: tận dụng, nạo vét các vị trí cầu, cống, 

ngầm tràn cũ còn tốt, sửa chữa kết cấu cũ bị hư hỏng đảm bảo khả năng chịu lực 

và theo quy mô nền đường thiết kế. Bổ sung 03 vị trí cống tròn D80 - 100cm 

trên tuyến đảm bảo khả năng thoát nước. 

- Tận dụng những đoạn rãnh dọc còn tốt, sửa chữa, gia cố các đoạn rãnh 

hư hỏng; bổ sung gia cố rãnh những đoạn rãnh cần thiết (khu dân cư, độ dốc dọc 

lớn, đoạn nền đường thấp). Đối với đoạn qua khu tập trung đông dân cư thiết kế 

rãnh chữ nhật nắp đậy chịu lực. 

- Sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh công trình phòng hộ, cọc tiêu, hệ thống 

báo hiệu đường bộ, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

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 xây dựng giao thông Lạng Sơn. 

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

- Địa điểm xây dựng: xã Tĩnh Bắc, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình và xã 

Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Diện tích sử dụng đất: 20,26ha. 
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7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình; thời hạn sử dụng của công trình 

chính theo thiết kế: 

- Nhóm dự án: nhóm C. 

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

- Thời hạn sử dụng của công trình theo thiết kế (mặt đường): 8 năm đối 

với mặt đường láng nhựa; 10 năm đối với mặt đường bê tông xi măng. 

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 áp dụng:  

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 
Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên 

đường bộ. 

TCCS 

07:2013/TCĐBVN 

4 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu 

cầu chung. 
TCVN 9398 : 2012 

5 

Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của đất 

nền và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp 

sử dụng tấm ép cứng. 

TCVN 8861: 2011 

6 Đất xây dựng - phân loại TCVN 5747 : 1993 

7 Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845:2013 

8 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô  TCVN 4054:2005 

9 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 
TCCS 

38:2022/TCĐBVN 

10 
Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường 

có khe nối trong xây dựng công trình giao thông. 

TCCS 

39:2022/TCĐBVN 

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

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

13 
Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng 

trong xây dựng công trình giao thông. 

TCCS 

40:2022/TCĐBVN 

14 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô 

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

15 Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu TCVN 8863:2011 

16 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ  
QCVN 

41:2019/BGTVT 
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17 
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành khác 
 

9. Tổng mức đầu tư: 45.356.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB: 1.021.681.000  đồng; 

- Chi phí xây dựng: 35.089.703.000  đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 816.442.000  đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.739.413.000  đồng; 

- Chi phí khác: 944.709.000  đồng; 

- Chi phí dự phòng: 4.744.000.000 đồng. 

10. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2024. 

11. Nguồn vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:  

- Nguồn vốn bố trí năm 2021 từ nguồn NSĐP: 100.000.000 đồng; 

- Nguồn vốn bố trí giai đoạn 2022-2025: nguồn vốn đầu tư công ngân sách 

tỉnh giai đoạn năm 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác: 45.256.000.000 

đồng. 

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

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: thực hiện theo quy 

định hiện hành. 

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 các huyện Lộc Bình và Đình Lập, 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; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVPUBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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