
 

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 01 năm 2020 
  
  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng  

công trình: Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung  

(Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

  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 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 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình 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; 

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã 

Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia; 

          Xem xét kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 

3262/SGTVT-QLCL ngày 31/12/2019; 

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 

15/01/2020,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình: Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện 

Bình Gia như sau:  

1. Nội dung điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công  

1.1. Điều chỉnh hướng tuyến, quy mô đoạn Km0 – Km0+746,15 

1.1.1. Hướng tuyến: 
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- Điểm đầu tuyến Km0 giao với đường tỉnh ĐT.226 tại Km19+910. 

- Điểm cuối tuyến tại Km0+750,71 (trùng với cọc Km0+567,07, bản vẽ thi 

công đã duyệt). 

- Chiều dài đoạn chỉnh tuyến, L=750,71m. 

1.1.2. Bình đồ tuyến: Bình đồ tuyến thiết kế đảm bảo phù hợp với cấp đường 

thiết kế, hạn chế chiếm dụng đất sản xuất cũng như tạo quy đất cho phát triển quy 

hoạch tại vị trí tuyến đi qua. 

1.1.3. Trắc dọc: Thiết kế đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn cấp đường. Khống 

chế cao độ đường đỏ tại vị trí điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh ĐT.226, cao độ 

điểm cuối tuyến, cao độ đào đắp tại vị trí dự kiến san nền để tạo quỹ đất. Độ dốc 

tối đa Imax = 6%. 

1.1.4. Trắc ngang: 

- Chỉ giới đường đỏ: 20,0m 

- Phần xe chạy: 2x5,75=11,5m. 

- Vỉa hè (lề đường đất): 3,25 x 2 = 6,5m 

- Bờ  lốc  liền  rãnh  biên  bằng  bê tông xi măng - M200  trên  lớp  đệm  

móng  bằng bê tông xi măng - M150, dày 5cm. 

- Dải phân cách giữa: 2,0m. 

- Độ dốc ngang mặt đường 2%, vỉa hè (lề đường) dốc 2% hướng về phía 

lòng đường. 

- Trong các nút giao thiết kế độ dốc ngang mặt đường theo san nền của nút 

giao đảm bảo êm thuận và thoát nước tốt. 

- Mái dốc ta luy đào:  1/0,5 -1/1 (tuỳ theo địa chất). Đối với những đoạn có 

mái ta luy đào cao > 6,0m thì đào giật cơ mái ta luy đào để giữ ổn định, hạn chế sạt 

lở, chiều cao mỗi cấp từ 6,0 - 9,0m, bề rộng cấp từ 1,0 - 2,0m, dốc 2% ra ngoài. 

- Độ dốc mái ta luy đắp: Nền đắp dưới 6,0m thiết kế mái dốc ta luy đắp 

1/1,5; nền đắp cao 6,0m trở lên phải đắp giật mái trên dốc 1/1,5 (6,0m đầu tính từ 

vai đường), mái dưới dốc 1/1,75. 

- Độ chặt đền đường: Lớp nền trên cùng dưới kết cấu mặt đường lu lèn đạt 

độ chặt yêu cầu K=0,98; phần nền đắp bên dưới đảm bảo độ chặt K=0,95. 

1.1.5. Kết cấumặt đường: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng với tải trọng 

trục 10T. Chiều dày các lớp kết cấu áo đường từ trên xuống như sau: 

+ Lớp mặt đường BTXM M300, dày 22cm. 

+ Lớp giấy dầu + cát đen tạo phẳng, dày 1cm. 

+ Lớp móng CPĐD loại I dày 22cm. 

+ Lớp đất đầm chặt K98 dày 30cm. 

+ Lớp đất nền đầm chặt K ≥ 0,95. 
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1.1.6. Rãnh biên, hè phố:  

- Rãnh  biên  liền bờ  lốc bằng  bê tông xi măng - M200 trên lớp móng đệm 

bằng bê tông xi măng - M150, dày 5cm. 

- Hè phố đầu tư trong giai đoạn sau, trước mắt để hè đường là nền đất, dốc 

2% hướng về phía lòng đường. 

1.1.7. Công trình thoát nước: 

a) Thoát nước dọc tuyến: Toàn bộ nước mặt đường thu vào hệ thống rãnh 

dọc sau bờ lốc sau đó xả ra cửa xả. Rãnh dọc đặt sau bờ lốc, tim rãnh cách mép 

blốc từ 0,45-0,5m. Kết cấu như sau:  

- Rãnh dọc kích thước (0,6x0,6)m bằng bê tông xi măng - M200, dày 15cm 

trên lớp đệm cát  + bạt dứa, dày 1cm. 

- Tấm đậy rãnh dọc kích thước (100x74x10)cm bằng bê tông cốt thép-M250. 

- Hố thu nước rãnh biên bằng bê tông xi măng - M200, dày 15cm trên lớp 

đệm cát  + bạt dứa ,dày 1cm. Tấm đậy hố thu kích thước (100x50x10)cm bằng bê 

tông cốt thép - M250. Thu nước rãnh biên vào hố thu dạng cửa ngang bằng viên bó 

vỉa dạng hàm ếch. 

- Cửa xả bằng đá hộc xây vữa xi măng - M100, dày 25cm. 

- Đối với rãnh thoát nước sau vỉa hè: Thiết kế thoát nước dọc bằng rãnh 

dạnghình thang, kích thước rộng 1,0m, sâu 0,4m, đáy rãnh rộng 0,4m. Gia cố rãnh 

dọc bằng bê tông xi măng - M200, dày 10cm. 

b) Thoát nước ngang: 

- Cống tròn: 

+ Thiết kế khẩu độ cống theo kết quả điều tra, khảo sát, tính toán thuỷ văn. 

+ Ống cống bằng bê tông cốt thép đúc ly tâm (chi tiết trong bản vẽ). Đối với 

các vị trí cống cấu tạo sử dụng cống 80 -100, khoảng cách đặt cống từ 200m - 

400m. Đối với các vị trí cống địa hình sử dụng cống 80 - 150, khẩu độ theo 

tính toán thủy văn. 

+ Đầu cống thượng, hạ lưu, sân gia cố xây bằng đá hộc vữa xi măng - M100; 

một số vị trí kết hợp kè bê tông. 

+ Móng cống đệm đá dăm (2x4)cm hoặc bằng đá hộc xây vữa xi măng dày 30cm.  

+ Mối nối ống cống: Sử dụng mối nối (âm), (dương) bằng bê tông xi măng. 

- Cống hộp: Cống hộp (2x2)m, lý trình Km0+303,69 và cống hộp 2x(4x6)m, 

lý trình Km0+271,67. 

Kết cấu: Thân cống bằng bê tông cốt thép - M300, đá (1x2)cm; móng cống 

bằng bê tông xi măng - M150, đá (2x4)cm; đệm móng cống bằng đá dăm (1x2)cm 

dày 15cm; sân gia cố bằng bê tông xi măng - M150, đá (2x4)cm dày 15cm trên lớp 

đệm đá dăm (1x2)cm dày 15cm; sân cống bằng bê tông xi măng - M250, đá 

(1x2)cm dày 15cm trên lớp đệm đá dăm (1x2)cm dày 15cm; móng, thân tường đầu 
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bằng bê tông xi măng - M150, đá (4x6)cm; móng, thân tường cánh bằng bê tông xi 

măng - M150, đá (2x4)cm. Chân khay bằng bê tông xi măng - M150, đá (2x4)cm 

1.1.8. Công trình phòng hộ và an toàn giao thông: 

- Tường chắn đất được xây dựng ở những đoạn có địa hình phức tạp, vực sâu 

bằng bê tông xi măng - M150 để bảo vệ nền đường. 

- Tường chắn ốp mái được xây dựng để bảo vệ các công trình phía trên taluy 

dương như cột điện cao thế, nhà cửa, chống sạt lở tại những vị trí có địa chất mái ta 

luy không ổn định. Kết cấu tường chắn bằng bê tông xi măng. 

- Biển báo phản quang được bố trí ở những vị trí đầu tuyến, khu đông dân 

cư, những đoạn độ dốc lớn... đảm bảo theo quy định. 

- Các nút giao được thiết kế các nút giao cùng mức, rải vuốt ngã ba, ngã tư 

hoàn chỉnh. Chiều dài vuốt nối từ 10  20m tính từ mép mặt đường ra đường rẽ. 

Kết cấu tương tự tuyến chính. 

1.1.9. Các nội dung liên quan khác: 

- Thiết kế hoàn trả lại mương thủy lợi tại những vị trí tuyến đường cắt qua, 

kết cấu bằng bê tông xi măng - M200, kích thước (40x40)cm, thành dày 10cm, ống 

nhựa HDPE D200, D110. Thiết kế bổ sung ống thép mạ kẽm D110, dày 2mm dẫn 

nước qua đường để đảm bảo nước canh tác cho dân. 

- Hoàn trả lại các đường giao dân sinh rộng 1- 3m, đặt tấm bản chịu lực tại 

những vị trí rãnh dọc tuyến cắt qua đường vào nhà dân. 

1.2. Điều chỉnh khối lượng đào nền đường đất cấp 2 đoạn từ Km4+00 -

Km9+00. 

Tính toán và tổng hợp lại khối lượng hạng mục đào nền đường đất cấp 2 

đoạn tuyến từ Km4+00 –Km9+00m theo đúng mặt cắt ngang trong bản vẽ thiết kế 

được duyệt. 

1.3. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên đoạn tuyến từ 

Km0+750,71 - Km13+705,47 (cuối tuyến): Điều chỉnh, bổ sung một số vị trí 

công trình thoát nước, mương thủy lợi, kè chắn đất trên tuyến, thiết kế điều chỉnh 

lại cư ly điều phối đất nền đường, điều chỉnh lại địa chất một số đoạn cục bộ trên 

tuyến để phù hợp với thực tế hiện trường thi công. Thiết kế lại mái ta luy tại các vị 

trí sạt lở trên tuyến do địa chất rời rạc, mưa bão gây sạt lở để đảm bảo an toàn, ổn 

định cho nền đường, cụ thể như sau: 

1.3.1. Tại cọc  37,  lý  trình  Km0+774.6m: Bổ sung cống D40 để dẫn nước 

mương thủy lợi từ bên trái tuyến sang bên phải tuyến.  

1.3.2. Cống tròn 2D150 tại cọc 39, lý trình Km0+809.83m: Dịch tim cống về 

phía cuối tuyến 2,0m để không ảnh hưởng đến đường vào nhà các hộ dân phía bên 

trái thượng lưu cống, thiết kế đào cải dòng phía hạ lưu cống. 
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1.3.3. Tại cọc 44 lý trình Km0+842.41m và lý trình Km0+888.76m: Bổ sung 

cống D40 để dẫn nước mương thủy lợi từ bên trái tuyến sang bên phải tuyến. 

1.3.4. Tại cọc P8 lý trình Km1+141.74m: Bổ sung ống cống D40 đặt dưới 

rãnh dọc đoạn lên nhà dân phía bên trái tuyến. 

1.3.5. Tại cọc TC8 lý trình Km1+158.76m: Bổ sung 01 ống thép mạ kẽm 

D110, dày 2mm dẫn nước qua đường từ khe đồi phía bên trái tuyến vào ruộng bên 

phải tuyến để đảm bảo nước canh tác. 

1.3.6. Đoạn tuyến từ cọc TD9 (Km1+242.90m) - cọc TC9 (Km1+272.50m): 

Hót đất sạt, hoàn trả nền đường theo thiết kế, đào bạt lại mái ta luy dương với độ 

dốc 1/1 qua hết phạm vi cung sạt để đảm bảo ổn định nền đường. 

1.3.7.  Đoạn  tuyến  Km1+572.24m –Km1+712.15m: Thiết kế  hoàn  trả 

mương thủy lợi chảy dọc theo ta luy phía bên phải tuyến. Kích thước mương thủy 

lợi hình  thang  đáy rộng 40cm, cao 40cm, đáy mương bằng bê tông xi măng - 

M200 đá (1x2)cm, dày 10cm đổ tại chỗ, thành mương bằng các tấm bê tông xi 

măng - M200 đá (1x2)cm, dày 10cm đúc sẵn sau đó thi công lắp ghép. 

1.3.8. Cống tròn D80 tại cọc TC13 lý trình Km1+613.66m: Dịch chuyển 

cống về phía cuối tuyến đến cọc 75 lý trình Km1+639.04m để đảm bảo thoát nước 

rãnh dọc và phía hạ lưu cống thoát nước không ảnh hưởng đến ruộng của dân. 

1.3.9. Đoạn tuyến từ cọc P14 lý trình Km1+694.57 - cọc P15 lý trình 

Km1+748.37m: Di chuyển nhà sàn phía trên đỉnh ta luy. Thiết kế đào bạt lại mái ta 

luy với độ dốc từ 1/1 đến 1/1.5 để đảm bảo an toàn cho mái ta luy nền đường. 

1.3.10. Đoạn TC14 lý trình Km1+712.15m - cọc 78 lý trình Km1+782.74m: 

Hoàn trả mương thủy lợi chảy theo ta luy phía bên trái tuyến. Bổ sung cống D40 

tại cọc TC14 lý trình Km1+712.15m dẫn nước mương thủy lợi từ bên trái sang bên 

phải tuyến.  

1.3.11. Cống tròn D150 tại cọc 80 lý trình Km1+807.45m: Dịch chuyển 

cống về phía cuối tuyến 2,5m cho phù hợp với địa hình (không thay đổi thiết kế, 

khối lượng). 

1.3.12. Đoạn  từ  cọc  82  lý  trình  Km1+853.91m - cọc  Km2  lý  trình 

Km2+00m: Điều chỉnh lại mái ta luy dương với độ dốc 1/1, phạm vi đỉnh mái ta 

luy thiết kế qua hết đỉnh sạt để đảm bảo ổn định mái ta luy nền đường. Đồng thời 

đào hoàn trả đoạn mương thủy lợi trong phạm vi mái ta luy sạt lở. Mương thủy lợi 

hình chữ nhật kích thước (40x40)cm có nắp đậy. Kết cấu mương: Thành mương, 

đáy mương bằng bê tông xi măng - M200, đá (1x2)cm, dày 10cm, đệm móng bằng 

bê tông xi măng - M150, dày 5cm; tấm đậy kích thước (100x60x10)cm bằng bê 

tông cốt thép - M200, đá (1x2)cm, dày 10cm. 

1.3.13. Cống tròn D80 tại cọc 87 lý trình Km1+990.15m: Điều chỉnh lại đầu 

cống hạ lưu thu dẫn nước chảy vào khe theo địa hình khu vực. 

1.3.14. Đoạn  từ  cọc  Km2  - cọc TD20  lý  trình Km2+53.17m: Điều chỉnh 

mái ta luy dương với độ dốc 1/1, phạm vi đỉnh mái ta luy thiết kế qua hết đỉnh sạt 

để đảm bảo ổn định mái ta luy nền đường. 
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1.3.15. Tại cọc P20-2m lý trình Km2+68.71m: Thiết kế bổ sung 01 ống thép 

mạ kẽm D110, dày 2mm dẫn nước qua đường để phục vụ canh tác. 

1.3.16. Đoạn  từ  cọc  P21  lý  trình  Km2+146.93m  - cọc  TD22  lý  trình 

Km2+208.53m: Thiết kế đào bỏ toàn bộ lớp đất yếu đến hết cung sạt và qua phạm 

vi vết nứt, tạo bậc cơ dưới chân ta luy từ 0 – 3,0m, dốc 2% ra phía nền đường sát 

rãnh dọc để đảm bảo ổn định cho mái ta luy nền đường. 

1.3.17. Đoạn  từ  cọc  94  lý  trình  Km2+258.60m - cọc  P28  lý  trình 

Km2+510.26m; đoạn từ cọc TD23 lý trình Km2+298.63 - cọc TD28 lý trình 

Km2+496.15m thiết kế dịch tim tuyến sang bên trái từ 0 - 3,0m để đảm bảo  đủ bề 

rộng nền đường; đoạn tuyến  từ  cọc 97 lý trình Km2+389.14m - cọc TD26 lý trình 

Km2+435.88m, tăng bán kính cong tại D23 từ R=23m lên R=30m, D27 từ bán 

kính R=15m lên R=35m để cải thiện các yếu tố kỹ thuật đảm bảo cho tuyến được 

khai thác tốt hơn. Thiết kế vuốt nối lại nút giao bên phải tuyến tại cọc P23 lý trình 

Km2+321.46m vào thôn Kim Đồng để đảm bảo êm thuận. Bổ sung cống bản tròn 

D40 cắt qua đường dân sinh dẫn nước mương thủy lợi chảy theo bên phải từ cuối 

tuyến về đầu tuyến. 

1.3.18. Cống tròn D100 tại cọc 106, lý trình Km2+918.31m: Thiết kế điều 

chỉnh lại đầu cống hạ lưu, xây tường hướng dòng sau sân cống dẫn nước chảy ra 

phía cuối tuyến để không ảnh hưởng đến ruộng phía bên phải tuyến. Bổ sung 

mương thủy lợi nối tiếp mương cũ đoạn từ cọc TD36 lý trình Km2+896.70m - cọc 

106 lý trình Km2+918.31m dài 25m. Kích thước mương thủy lợi hình thang đáy 

rộng 40cm, cao 40cm, kết cầu bằng bê tông xi măng (chi tiết trong bản vẽ). 

1.3.19. Cống tròn D100 tại cọc TC67 lý trình Km4+398.05m: Thay đổi lại 

khẩu độ cống tròn từ D100 về D80, thiết kế lại đầu cống hạ lưu, xây tường hướng 

dòng sau sân cống dẫn nước chảy ra phía đầu tuyến, đào bổ sung mương thoát 

nước chảy theo mép ruộng sát chân đồi thoát ra suối để phù hợp với địa hình thực 

tế thi công và hạn chế chiếm dụng mặt bằng ruộng của dân. Kích thước mương 

thoát nước hình thang, đáy mương rộng 2,0m, cao 1,0m.   

1.3.20. Đoạn từ cọc TC68 lý trình Km4+465.06m - cọc TC69 lý trình 

Km4+508.79m: Thiết kế hoàn trả đường lên nhà dân phía ta luy bên trái tuyến, 

chiều rộng nền đường dân sinh hoàn trả rộng trung bình 2,5m.  

1.3.21. Đoạn từ cọc TC72  lý  trình  Km4+650.59m - cọc D74 lý trình 

Km4+726.34m và đoạn từ cọc P79 lý trình Km4+958.64m - cọc TD81 lý trình 

Km5+11.71m: Hót toàn bộ đất sạt, kết hợp đào bạt lại mái ta luy nền đường với độ 

dốc từ 1/0.75 - 1/1 qua hết phạm vi cung trượt và đỉnh sạt để đảm bảo ổn định cho 

mái ta luy nền đường. 

1.3.22. Cống tròn D150 cọc 150, lý trình Km4+738.35m: Bổ sung tường 

hướng dòng nối tiếp tường cánh hạ lưu cống, đào bổ sung mương thoát nước chảy 

theo ruộng thoát thẳng ra suối. Kích thước mương thoát nước hình thang, đáy 

mương rộng 3,0m, cao 1,0m. Bổ sung ống thép Vinapie D110, dày 2mm dài 6,0m 

đoạn qua đầu cống hạ lưu và nối tiếp điểm đầu, cuối mương thủy lợi cũ với ống 

thép bằng ống nhựa HDPE D110 để dẫn nước mương thủy lợi. 
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1.3.23. Mương thủy lợi cắt qua đường cọc 154 lý trình Km4+811.73m: Thiết  

kế hố thu nước từ mương thủy lợi bên trái tuyến cọc 154 lý trình Km4+811.73m để 

thu nước chảy vào ống HDPE D110 dẫn về đầu tuyến thu nước chảy sang bên phải 

tại cọc 152 lý trình Km4+754.21m. Tại cọc 152 lý trình Km4+754.21m, bổ sung  

ống thép Vinapie D110, dày 2mm dẫn nước mương thủy lợi qua đường.  

1.3.24. Đường giao bên trái tuyến tại cọc 164 lý trình Km5+79.11m: Thiết 

kế vuốt nối lại đường đi sang thôn Bản Quần, chiều dài tuyến vuốt nối L=34.52m. 

Nền đường đoạn vuốt nối thiết kế theo hiện trạng rộng trung bình 4.0m, ta luy đào 

dốc từ 1/0,5 - 1/0,75 tùy theo lớp địa chất. Đổ bê tông vuốt nối mặt đường tại vị trí 

nút giao, kết cấu theo mặt đường tuyến chính.  

1.3.25. Cống tròn D80 tại cọc TC94 lý trình Km5+758.07m: Thiết kế lại đầu 

cống hạ lưu, xây tường hướng dòng sau sân cống dẫn nước chảy ra phía cuối 

tuyến, đào bổ sung mương thoát nước chảy theo mép ruộng sát chân đồi thoát ra 

khe địa hình tại Km5+884.45m. Kích thước mương thoát nước hình thang, đáy 

mương rộng 2,0m, cao 1,0m. 

1.3.26. Điều chỉnh, bổ sung khối lượng đào phá đá mồ côi các đoạn tuyến 

Km2+559.373 - Km2+602.63; Km3+00 - Km3+265.97; Km3+345.17 - 

Km3+711.59m để phù hợp với thực tế hiện trường thi công. 

1.3.27. Đoạn từ cọc D117 lý trình Km6+995.46m - cọc TC118 lý trình 

Km7+36.98m: Di chuyển nhà phía ta luy dương sau đỉnh sạt tại Km7+22.77m. Hót 

toàn bộ đất sạt kết hợp đào bạt lại mái ta luy nền đường với độ dốc từ 1/0,75 -

1/1,25 qua hết phạm vi cung trượt và đỉnh sạt để đảm bảo ổn định cho mái ta luy 

nền đường. 

1.3.28. Đoạn từ cọc 271 lý trình Km8+617.01m - cọc 272 lý trình 

Km8+709.90m: Cắt bỏ kè ta luy dương, thiết kế đào bạt lại mái ta luy dương với 

độ dốc từ 1/0,75 - 1/1 để đảm bảo an toàn, ổn định cho đoạn tuyến. 

1.3.29. Tại cọc TC150 lý trình Km8+810.38m và cọc TD152 lý trình 

Km8+879.09m: Bổ sung ống thép mạ kẽm D110, dày 2mm dẫn nước qua đường từ 

trái sang phải tuyến để đảm bảo nước canh tác. 

1.3.30. Vị trí kè vai cọc 276’ lý trình Km8+943.26m - cọc P153 lý trình 

Km8+967.13m: Nối dài kè về phía cuối tuyến 6,0m để hướng dòng nước đảm bảo 

ổn đỉnh cho nền đường. 

1.3.31.  Vị  trí  ta  luy  dương  bên  trái  tuyến  đoạn  từ  cọc  TC159  lý  trình 

Km9+324.75m - đến Km9+353.47m: Thiết kế kè chắn đất dài 27m, cao trung bình 

1,2m và ốp mái bằng bê tông xi măng dày 15cm, cao trung bình 2,0m để đảm bảo 

an toàn cho nhà dân và  ổn  định cho ta luy nền đường. Kết cấu móng kè  bằng bê 

tông xi măng - M150 đá (4x6)cm, thân kè bằng bê tông xi măng - M150 đá (2x4)cm. 

1.3.32.  Đoạn  từ  cọc  TC164  lý  trình  Km9+568.35m - cọc  P165 lý trình 

Km9+641.81m: Hót toàn bộ đất sạt, đào bạt lại mái ta luy nền đường với độ dốc từ 

1/0,75 - 1/1,75 kết hợp tạo đường lên nhà dân, chiều rộng nền đường trung bình 2,5m. 



8 

 

1.3.33. Vị trí đường giao dân sinh bên trái tuyến tại cọc TD180 lý trình 

Km10+633.37m: Thiết kế vuốt nối lại đường dân sinh với tuyến chính, chiều dài 

vuốt nối L=25m.  

1.3.34. Đoạn từ cọc 315 lý trình Km10+296.82m - cọc 322 lý trình 

Km10+617.55m: Thiết kế bổ sung ống dẫn nước mương thủy lợi HDPE D110 bên 

trái tuyến theo mái ta luy đào và rãnh dọc. 

1.3.35. Đoạn từ cọc TC192 lý trình Km11+456.41m - Km11+506.41m: 

Thiết kế bổ sung đoạn mương (do ảnh hưởng của mưa bão đoạn mương thi công 

trên đã bị sạt lở) bằng ống nhựa HDPE D110 để dẫn nước thủy lợi. 

1.3.36. Đoạn từ cọc P197, lý trình Km11+687.39m - Km11+804.59m: Thiết 

kế bổ sung mương thủy lợi bên trái tuyến theo mái ta luy đắp và dẫn nước mương 

thủy lợi qua đường sang bên phải tuyến bằng cống bản Lo=0,5m tại 

Km11+687.39m (kích thước, kết cấu chi tiết trong bản vẽ).  

1.3.37. Đoạn từ cọc TD211 lý trình Km12+497.90m - cọc P213 lý trình 

Km12+593.56m; đoạn từ cọc TC214 lý trình Km12+659.26m - cọc 378 lý trình 

Km12+714.74m và đoạn từ cọc TC227 lý trình Km13+364.58m - cọc TC228 lý 

trình Km13+416.22m: Hót toàn bộ đất, kết hợp đào bạt lại mái ta luy nền đường 

với độ dốc từ 1/0,75 - 1/1 qua hết phạm vi cung trượt và đỉnh sạt để đảm bảo ổn 

định cho mái ta luy nền đường. 

1.3.38. Cầu bản Km12+992.92m: Nối dài tường cánh phía hạ lưu cầu qua 

hết điểm cuối sạt để đảo bảo thoát nước hướng dòng không gây sạt lở bờ suối. 

Cắm chân khay bằng bê tông xi măng dưới chân sạt, trên đỉnh chân khay gia cố 

mái ta luy bằng bê tông xi măng - M200, dày 15cm sát chân nhà dân để đảm bảo 

an toàn cho nhà dân, hoàn trả mương thủy lợi và đường xuống ruộng cho dân.   

1.3.39. Tường ốp mái ta luy dương từ cọc TD231 lý trình Km13+509.56m -

lý trình Km13+518.56m: Thiết kế bổ sung kéo dài tường ốp mái L=8m, đổ bê tông 

mặt đường vuốt nối với đường bê tông lên trường học để đảm bảo êm thuận và mỹ 

quan khu vực cổng trường.  

1.3.40.  Đoạn  từ  cọc  P231  lý  trình  Km13+520.34m - cọc  403  lý  trình 

Km13+653.81m: Điều chỉnh độ dốc dọc tuyến; dịch tim tuyến cục bộ sang bên trái 

tuyến đoạn từ Km13+520.34m –Km13+581.88m từ 0 – 1,13m; dịch chuyển, thay 

đổi cống D80 tại Km13+620.72m về thành cống bản Lo=0.75m tại Km13+520.34m 

và bổ sung gia cố rãnh dọc bên phải tuyến đoạn từ Km13+520.34 - Km13+635.34m 

để phù hợp địa hình, không ảnh hưởng đến nhà, vật kiến trúc của nhân dân. 

(Chi tiết trong hồ sơ bản vẽ thiết kế). 

2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán  

- Điều chỉnh lại dự toán xây dựng các hạng mục theo nội dung điều chỉnh 

bản vẽ thi công ở mục 1 nêu trên. 

- Điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công, đơn giá, định mức của một số hạng 

mục công trình đảm bảo theo quy định. 
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3. Giá trị dự toán xây dựng sau điều chỉnh: 136.383,92 triệu đồng (Bằng 

chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu, chín trăm hai mươi 

nghìn đồng). Cụ thể: 

- Chi phí xây dựng: 107.447,02 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 1.520,94 triệu đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 9.015,02 triệu đồng; 

- Chi phí khác: 10.375,03 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 8.025,90 triệu đồng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịnh UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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