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QUYẾT ĐỊNH  

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

công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La,       

 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/NÐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NÐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NÐ-CP; 

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 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 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của 

Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn”; 

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 1553/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Hạ tầng cơ bản 

phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn” - Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); 

Căn cứ Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo 

nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60); 

 Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 38/TTr-
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SKHĐT ngày 01/4/2020 và Thông báo kết quả thẩm định số 775/SGTVT-QLCL  

ngày 01/4/2020 của Sở Giao thông vận tải.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyêṭ thiết kế bản ve ̃thi công và dư ̣toán công trình : Xây dựng, 

cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

(ĐH.60) như sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60). 

2. Thuộc dự án: “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: 

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

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

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa bàn các xã Tân Văn, Hồng Thái, Bình La, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn -

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông - Công ty TNHH Nhân Hòa. 

7. Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát thiết kế và dự toán: Chủ trì khảo sát địa 

hình: Thân Công Bàng; chủ trì khảo sát địa chất công trình: Nguyễn Thái Du; chủ 

trì khảo sát thủy văn công trình: Lý Thị Tâm; chủ trì thiết kế: Nguyễn Duy Tuyên; 

chủ trì dự toán: Triệu Thị Lý. 

8. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình  

8.1. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật 

- Tổng chiều dài tuyến: 10.757,19m (trong đó chiều dài đoạn tuyến thiết kế 

là 7.693,62m, chiều dài mặt đường cũ tận dụng là 3.063,57m). Điểm đầu tuyến tại 

Km0+00m (Km55+200, QL.1B); điểm cuối tuyến tại Km10+757,19m (Km10 

+620, ĐT.233). 

- Thiết kế theo quy mô đường cấp V niềm núi, tiêu chuẩn TCVN 4054 - 

2005; tốc độ thiết kế 30 Km/h.  

- Bề rộng nền đường 6,5m (chưa kể rãnh dọc); bề rộng mặt đường 3,5m  

(chưa kể mở rộng trong đường cong); lề đường mỗi bên rộng 1,5m.  

- Kết cấu mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa dày 3,5cm tiêu chuẩn 4,5 

kg/m2; thiết kế đảm bảo Mô đun đàn hồi Eyc = 980 daN/cm
2
. Những đoạn nền 

đường thường xuyên ẩm ướt hoặc có dốc dọc ≥ 9% thì sử dụng kết cấu mặt đường 

bằng bê tông xi măng - M300. 

- Công trình thoát nước: Khẩu độ theo tính toán thuỷ văn; tần suất thiết kế 

công trình cầu, cống nhỏ P = 4%, cầu trung P = 1%. Tải trọng thiết kế H30-XB80 

đối với cống, cầu bản; tải trọng thiết kế HL93 đối với cầu dầm. Bố trí đầy đủ cống 

ngang tại các khe tụ thuỷ và các vị trí cống cấu tạo để thoát nước rãnh dọc; tận 



3 

dụng những vị trí cầu, cống còn tốt, khẩu độ bảo đảm khả năng thoát nước. Rãnh 

dọc rộng 1,2m, sâu 0,4m, đáy rãnh rộng 0,4m, gia cố bằng bê tông xi măng - M200 

dày 15cm trên toàn tuyến; những đoạn qua khu dân cư thì sử dụng rãnh tiết diện 

hình chữ nhật, kích thước (0,4x0,5)m.  

- Công trình phòng hộ và an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh các công 

trình phòng hộ và an toàn giao thông trên tuyến.  

- Các nút giao trên tuyến: Thiết kế rải vuốt các vị trí ngã ba, ngã tư (giao với 

đường ô tô đi được). 

8.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Bình đồ tuyến: 

- Hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến thiết kế cơ sở đã được phê 

duyệt, điều chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến so với thiết kế cơ sở để cải thiện độ 

dốc dọc tối đa, giảm khối lượng đào nền đường, giảm diện tích chiếm dụng đất 

nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường. Bán kính đường cong nằm 

tối thiểu Rmin = 30m, trong đường cong nằm có bán kính R < 350m, thiết kế siêu 

cao và mở rộng theo tiêu chuẩn. Riêng những đoạn tận dụng mặt đường bê tông xi 

măng cũ, tuyến đi hoàn toàn theo đường cũ. 

- Khống chế điểm đầu tuyến, cuối tuyến, các vị trí nút giao, vị trí công trình, 

các đoạn tận dụng mặt đường cũ. 

b) Trắc doc̣ tuyến: 

- Thiết kế trắc dọc hài hòa với địa hình tự nhiên và bình đồ tuyến, hạn chế 

đào sâu, đắp cao để giảm khối lượng xây dựng. 

- Độ dốc dọc tối đa Imax = 10% (châm chước độ dốc dọc Imax = 12% đối 

với những đoạn có điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn); những đoạn nền đường 

đào có độ dốc dọc tối thiểu 0,5%. 

- Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất 400m, bán kính đường cong đứng 

lõm nhỏ nhất 250m. 

- Những đoạn địa hình khó khăn châm chước về chiều dài đoạn dốc tối đa và 

không triết giảm độ dốc dọc với những đường cong có bán kính nhỏ hơn 50m. 

- 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 thường xuyên. 

c) Cắt ngang tuyến: 

- Bề rộng nền đường 6,5m (chưa kể rãnh dọc). Bề rộng mặt đường 3,5m  

(chưa kể mở rộng trong đường cong); lề đường mỗi bên rộng 1,5m không gia cố,  

những đoạn sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng thì gia cố lề 1,0m phía ta 

luy dương, kết cấu gia cố như kết cấu mặt đường. Riêng đoạn đầu tuyến từ 

Km0+8,79 - Km0+283,74 thiết kế mở rộng mặt đường hết phạm vi nền với bề rộng 

6,5m. 

- Độ dốc ngang mặt đường i=2% đối với mặt đường bê tông xi măng, i=3% 
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đối với mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa. Độ dốc ngang lề đường 4%. 

- Độ dốc mái ta luy đắp 1/1,5 - 1/1,75; độ dốc mái ta luy đào 1/,03 - 1/1,0. 

- Trong đường cong có R<350 có độ dốc siêu cao một mái từ 2 - 6%, độ mở 

rộng trong đường cong từ 0,4 - 1,4m tuỳ thuộc vào bán kính đường cong. 

- Đối với các đoạn tận dụng mặt đường bê tông xi măng cũ, mặt cắt ngang 

theo hiện trạng, chỉ bổ sung gia cố rãnh dọc, bọc lề bên phía rãnh gia cố và hệ thống 

an toàn giao thông. 

d) Thiết kế nền đường: 

- Đối với nền đường đào: Thiết kế nền đường nửa đào nửa đắp dạng chữ L, đào 

hình chữ U, độ dốc mái ta luy đào 1/0,3 - 1/1,0 tuỳ theo địa chất mái ta luy; tại các 

đoạn nền đường đào có mái ta luy dương cao ≥ 12,0 m thiết đào giật cấp mái ta luy để 

đảm bảo giữ ổn định cho mái ta luy trong quá trình khai thác sử dụng, chiều cao mỗi 

cấp 6,0 - 12,0m, bề rộng cấp 2m, dốc 2% ra phía rãnh dọc. Độ chặt nền đường dưới 

kết cấu mặt đường được cày xới, lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K ≥ 0,98 dày 30cm (các 

đoạn qua lớp địa chất nền đá cứng không thiết kế lớp K ≥ 0,98). 

- Đối với nền đường đắp: Nền đắp dưới 6m thiết kế mái dốc ta luy đắp 1/1,5; 

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

đường), mái dưới dốc 1/1,75. Đối với nền tự nhiên có dốc ngang dưới 20%, phải 

đào bỏ lớp đất hữu cơ trước khi đắp nền; nền tự nhiên có độ dốc ngang từ 20% đến 

50% phải đào thành bậc cấp trước khi đắp nền đường; nền tự nhiên dốc ngang trên 

50% phải thiết kế công trình chống đỡ (tường chân, tường chắn, đắp đá...). Trường 

hợp nền đắp qua ruộng và các khu vực có nước đọng thường xuyên phải thiết kế 

vét lầy, thay đất. Độ chặt đền đường: Lớp nền trên cùng dưới kết cấu mặt đường lu 

lèn đạt độ chặt yêu cầu K ≥ 0,98 dày 30cm; phần nền đắp bên dưới đắp đạt độ chặt 

K ≥ 0,95. 

e) Kết cấu mặt đường, gia cố lề: 

- Kết cấu mặt đường bằng cấp phối đá dăm láng nhựa dày 3,5cm tiêu chuẩn 

nhựa 4,5 kg/m
2
 . Riêng những đoạn nền đường thường xuyên ẩm ướt hoặc dốc dọc 

≥ 9% kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng - M300, dày 24cm, cụ thể cấu tạo 

các lớp kết cấu như sau: 

+ Mặt đường đá dăm láng nhựa có tổng chiều dài 5.036,75m: Láng nhựa 3 

lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m
2
; lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 

12cm; lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; lớp đất nền đầm chặt 

K≥0,98 dày 30cm; 

+ Mặt đường bê tông xi măng có tổng chiều dài 2.656,87m: Lớp mặt bê tông 

xi măng - M300 dày 24cm; lớp bạt dứa chống thấm, lớp cát đen tạo phẳng dày 

1cm; lớp móng cấp phối đá dăm loại I đầm chặt K ≥ 0,98 dày 24cm; lớp đất nền 

đầm chặt K ≥ 0,98 dày 30cm. 

- Gia  cố lề: Những đoạn mặt đường bê tông xi măng thì gia cố lề 1,0m  phía 

ta luy dương với kết cấu như kết cấu mặt đường và gia cố 0,5m phần lề còn lại 

phía rãnh bằng bê tông xi măng - M200 dày 15cm trên lớp cấp phối đá dăm loại I 
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dày 9cm. Riêng những đoạn tận dụng mặt đường bê tông xi măng cũ, bề rộng gia 

cố lề theo hiện trạng. 

f) Công trình thoát nước: 

* Đối với các vị trí công trình thoát nước tận dụng: 

- Cống cũ: Tận dụng lại các vị trí cống còn tốt, đảm bảo khả năng thoát nước, 

thực hiện nối cống tại các vị trí không đủ nền, đảm bảo tải trọng châm chước H13-

X60 và chỉ tiến hành các sửa chữa nhỏ theo yêu cầu thực tế. 

- Tận dụng nguyên trạng cầu Nà Pái tại Km0+305,90 và cầu Suối Hoay tại 

Km3+35,33m.  

- Cải tạo mở rộng cầu bản Lb = 6,0m, Km1+272,41m (cầu Nam Tiến): Thiết 

kế cải tạo cầu cũ bằng cách nâng cao độ mặt cầu, đồng thời cạp mở rộng cầu về 

phía hạ lưu thêm 3,5m (phía bên phải) đảm bảo khổ cầu sau khi cải tạo có 

B=(7,3+2,0x0,35)m=8,0m, khẩu độ Ln = 6,0m, tần suất P = 4%, tải trọng thiết kế 

H30-XB80:  

+ Kết cấu phần cải tạo: Bản mặt cầu bê tông cốt thép - M300 dày 30cm, thi 

công lắp ghép; mũ mố bằng bê tông cốt thép - M250; thân mố bê tông xi măng - 

M200; thân tường cánh, móng mố, móng tường cánh bằng bê tông xi măng - 

M150; lan can, tay vịn bằng thép ống và thép bản; gia cố lòng cầu, sân thượng và 

hạ lưu cầu bằng bê tông xi măng - M150 dày 20cm, trên lớp đệm đá dăm dày 

10cm; gia cố mái ta luy, chân khay bằng bê tông xi măng - M150 dày 15cm trên 

lớp đá dăm (2x4)cm dày 10cm; bản vượt bằng bê tông cốt thép - M300 đá 

(1x2)cm, dày 20cm, cốt thép chịu lực 14-CB400-V. 

+ Đường dẫn đầu cầu: Đoạn 21,10m phía đầu tuyến tính từ đuôi mố cầu, nền 

đường rộng 8,5m - 10,5m, mặt đường rộng 7,5m, phạm vi tiếp theo vuốt bề rộng 

nền đường về 6,5m, mặt về 3,5m. Đường dẫn phía cuối tuyến, 15m tính từ đuôi mố 

cầu, nền đường 8,5m, mặt đường rộng 7,5m, phạm vi tiếp theo vuốt bề rộng nền 

đường từ 8,5m về 6,5m, mặt từ 7,5m về 3,5m. 

* Công trình thoát nước xây dựng mới: 

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

nhỏ, P = 1% đối với cầu trung. Tải trọng thiết kế H30-XB80 đối với cống, cầu bản 

và HL93 đối với cầu dầm. 

- Cống tròn: Cống cấu tạo có khẩu độ 80 - 100, khoảng cách đặt cống từ 

150m - 300m; cống thoát nước địa hình có khẩu độ 100 - 150; chiều cao đất 

đắp trên đỉnh cống tối thiểu 0,5m (tính từ mặt đường xe chạy đến đỉnh cống); ống 

cống sử dụng ống cống đúc sẵn bằng bê tông cốt thép - M300; đầu cống thượng, hạ 

lưu và sân gia cố xây đá hộc vữa xi măng - M100; một số vị trí đầu cống kết hợp 

kè bê tông xi măng; móng cống đệm dá dăm dày 30cm. Trường hợp nền đắp cao, 

địa chất móng cống kém ổn định thì thiết kế móng cống bằng đá hộc xây vữa xi 

măng - M100; mối nối ống cống sử dụng mối nối âm, dương. 

- Cống bản: Chỉ sử dụng cống bản đối với các vị trí cống thoát nước thủy lợi 
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do bị khống chế bởi cao độ cấp thoát nước. Khẩu độ Lo = 0,5 - 0,75m; bản mặt 

cống bằng bê tông cốt thép - M250, cốt thép chủ từ 12 - 14mm, cốt thép cấu 

tạo 8cm; mũ mố bằng bê tông cốt thép - M200, cốt thép 8mm, cốt đai 6, chốt 

neo 14mm; thân và móng cống bằng bê tông xi măng - M200. 

- Cầu Nà Tấu (Km4+297,12m): Xây dựng mới cầu dầm bê tông cốt thép dự 

ứng lực (DƯL). Thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật 22 TCN272-05 và TCVN 

11823:2017. Chiều dài nhịp Ln=24m; khổ cầu B = (7+2x0,5)m = 8,0m; độ dốc dọc 

trên cầu i = 0%. 

+ Dầm bê tông cốt thép DƯL-40 Mpa, mặt cắt ngang dầm hình chữ I, các 

dầm được đúc tại chỗ ở bãi đúc phía mố đầu tuyến, căng kéo DƯL theo công nghệ 

căng kéo sau. Mặt cắt ngang cầu gồm 4 phiến dầm bố trí cách nhau khoảng cách a 

= 2,10m. Chiều cao dầm H = 1,45m. Liên kết giữa các phiến dầm bằng các dầm 

ngang, một nhịp 4 dầm ngang. Cốt thép DƯL dùng loại thép cường độ cao loại 7 

sợi xoắn 12,7mm, mỗi phiến dầm dùng 5 bó thép cường độ cao, mỗi bó gồm 7 tao 

cáp.  Neo sử dụng cùng loại cáp DƯL. Ống ghen dùng ống tôn cuốn mạ kẽm 

đường kính  60/67mm. Cốt thép thường dùng loại CB240, CB300, CB400 theo 

tiêu chuẩn TCVN 1651-2008. 

+ Kết cấu mặt cầu: Lớp phủ mặt cầu bê tông cốt thép - 40Mpa, dày 10cm -

17cm, tạo dốc ngang cầu i=2% về hai phía. Bản mặt cầu bê tông cốt thép - 40MPa 

dày 20cm. Khe co giãn sử dụng loại bản thép răng lược. 

+ Gối cầu sử dụng gối cao su cốt bản thép. Đá kê gối bằng vữa bê tông 

không co ngót 30Mpa. 

+ Kết cấu lan can cầu, ống thoát nước mặt cầu bằng kim loại mạ kẽm. 

+ Mố cầu sử dụng loại mố nặng bằng bê tông cốt thép, đáy móng đặt trên 

nền đá thiên nhiên. Thân, tường cánh mố dùng bê tông cốt thép - 30Mpa; đá kê 

gối, tường đỉnh, tường tai dùng bê tông cốt thép - 30Mpa; bệ móng mố dùng bê 

tông cốt thép - 25Mpa; đáy móng mố dùng bê tông xi măng - 20Mpa; nón mố cầu 

và mái ta luy hai bên đường dẫn gia cố bằng bê tông xi măng - 20MPa, dày 15cm 

trên lớp đệm đá dăm đầm chặt dày 9cm. Chân khay bằng bê tông xi măng - 

20MPa; gia cố rãnh dọc bằng bê tông xi măng - 20MPa, dày 20cm. Sau mố cầu 

thiết kế đặt tấm bản quá độ bằng bê tông cốt thép - 25MPa dày 30cm, rộng 6,4m và  

được chia thành hai tấm, mỗi tấm rộng 3,2m, dài 6,0m, độ dốc dọc 10%, lớp đệm 

đá dăm (2x4)cm dày 25cm. Bản quá độ được liên kết với mố cầu bằng các chốt 

neo thép đường kính D22mm. 

+ Đường dẫn đầu cầu: Nền đường tính từ đuôi mố cầu ra 10,0m có chiều 

rộng 9,0m, mặt đường rộng 7,0m, độ dốc ngang mặt đường là 2%, độ dốc ngang lề 

đường là 4%. Đoạn tiếp theo dài 20,0m, vuốt nền đường từ 9,0m về 6,5m, mặt 

đường từ 7,0 về 3,5m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng - M300 có cấu tạo 

các lớp như mặt đường trên tuyến. 

- Cầu Bản Huấn (Km5+818,84m): Xây dựng mới cầu bê tông cốt thép dự 

ứng lực (DƯL). Thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật 22 TCN272-05 và TCVN 

11823:2017. Chiều dài nhịp Ln=33m; khổ cầu B = (7+2x0,5)m = 8,0m; độ dốc dọc 
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trên cầu i = 0%. 

+ Dầm bê tông cốt thép DƯL - 45Mpa, mặt cắt ngang dầm hình chữ I, các 

dầm được đúc tại chỗ ở bãi đúc phía mố đầu tuyến, căng kéo DƯL theo công nghệ 

căng kéo sau. Mặt cắt ngang cầu gồm 04 phiến dầm bố trí cách nhau a = 2,10m. 

Chiều cao dầm H = 1,65m. Liên kết giữa các phiến dầm bằng các dầm ngang. Cốt 

thép DƯL dùng loại thép cường độ cao loại 7 sợi xoắn 12,7mm, mỗi phiến dầm 

dùng 5 bó thép cường độ cao, mỗi bó gồm 12 tao cáp. Neo sử dụng neo cùng loại 

cáp DƯL. Ống ghen dùng ống tôn cuốn mạ kẽm đường kính  65/72mm. Cốt thép 

thường dùng loại CB240, CB300, CB400 theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2008. 

+ Kết cấu mặt cầu: Lớp phủ mặt cầu bê tông cốt thép - 40Mpa, dày 10cm -

17cm tạo dốc ngang cầu 2% về hai phía. Bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép - 40 

MPa dày 20cm. Khe co giãn sử dụng laoị bản thép răng lược. 

+ Gối cầu sử dụng gối cao su cốt bản thép loại gối cố định. Đá kê gối bằng 

vữa bê tông không co ngót 30Mpa. 

+ Kết cấu lan can cầu, ống thoát nước mặt cầu bằng bằng kim loại mạ kẽm. 

+ Mố cầu sử dụng loại mố nặng bằng bê tông cốt thép, trên hệ cọc khoan 

nhồi gồm 5 cọc có đường kính d=1,0m, dài L=10,0m. Thân, tường cánh mố bằng 

bê tông cốt thép - 30Mpa; đá kê gối, tường đỉnh, tường tai mố bằng bê tông cốt 

thép - 30Mpa. Bệ móng mố bằng bê tông cốt thép - 30MPa; lót đáy móng mố bằng 

bê tông xi măng - 20Mpa; nón mố cầu gia cố bằng bê tông xi măng - 20Mpa, dày 

15cm trên lớp đệm đá dăm đầm chặt dày 9cm. Chân khay bằng bê tông xi măng -

20Mpa. Gia cố rãnh dọc bằng bê tông xi măng - 20MPa, dày 20cm; sau mố thiết kế 

đặt tấm bản quá độ bằng bê tông cốt thép - 25MPa dày 40cm, rộng 6,4m được chia 

thành hai tấm, mỗi tấm rộng 3,2m, dài 8,0m. Độ dốc dọc 10%, lớp đệm đá dăm 

(2x4)cm dày 50cm. Bản quá độ được liên kết với mố bằng các chốt neo thép đường 

kính D22mm. 

+ Đường dẫn đầu cầu: Đoạn nền đường dài 10m tính từ đuôi mố cầu có 

chiều rộng 9,0m, mặt đường rộng 7,0m, độ dốc ngang mặt đường là 2%, độ dốc 

ngang lề đường là 4%. Đoạn nền đường tiếp theo vuốt nền đường theo tỷ lệ cứ 10m 

dài thì thu hẹp nền đường 1,0m cho đến khi bằng chiều rộng nền đường trên tuyến. 

Rãnh dọc rộng 1,2m, sâu 0,4m, đáy rãnh rộng 0,4m; kết cấu mặt đường bằng bê 

tông xi măng - M300 có cấu tạo các lớp như mặt đường trên tuyến. 

* Rãnh thoát nước dọc: Trên tuyến sử dụng rãnh thoát nước dọc hình thang 

rộng 1,2m, sâu 0,4m, đáy rộng 0,4m; thiết kế tạo vuốt độ dốc dọc lòng rãnh tối thiểu 

0,5%; gia cố rãnh bằng bê tông xi măng - M200 dày 15cm trên toàn tuyến. Những 

đoạn qua khu dân cư thiết kế rãnh tiết diện hình chữ nhật kích thước (0,4x0,5)m 

bằng bê tông xi măng - M200 dày 15cm, bố trí tấm đậy chịu lực, riêng đoạn đầu 

tuyến từ Km0+8,79 - Km0+283,74 bố trí tấm đậy dạng rãnh biên kết hợp Block. 

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

- Biển báo: Sử dụng biển báo bằng sơn phản quang theo Quy chuẩn kỹ thuật 

báo hiệu đường bộ, móng chân cột biển báo đổ bê tông xi măng - M150 đá 



8 

(2x4)cm. 

- Cột Km: Thân cột bằng bê tông xi măng - M200 đá (2x4)cm, bệ móng bằng 

bê tông xi măng - M150 đá (2x4)cm; quy cách theo Quy chuẩn kỹ thuật báo hiệu 

đường bộ. 

- Cột H: Cột bằng bê tông cốt thép - M200 đá (2x4)cm, bệ móng bằng bê 

tông xi măng - M150 đá (2x4)cm; quy cách theo Quy chuẩn kỹ thuật báo hiệu 

đường bộ. 

- Cọc tiêu: Trên tuyến bố trí cọc tiêu bằng bê tông cốt thép ở bên phía ta luy 

âm và các vị trí nền đắp có chiều cao <4,0m để đảm bảo an toàn giao thông, quy 

cách theo Quy chuẩn kỹ thuật báo hiệu đường bộ. 

- Hộ lan mềm: Bằng tôn lượn sóng mạ kẽm được bố trí ở phía ta luy âm là 

vực sâu và vị trí nền đắp cao ≥4,0m. Cột hộ lan bằng thép mạ kẽm, bước cột hộ lan 

từ 2-3m. Quy cách theo Quy chuẩn kỹ thuật báo hiệu đường bộ. 

- Cọc lộ giới đường bộ bằng bê tông xi măng - M200, kích thước 

20x20x100cm, phần chôn dưới đất là 50cm, có đổ bệ bằng bê tông xi măng - M150 

kích thước (40x40x60)cm. 

- Kè chắn đất: Tại các vị trí không đủ nền đường hoặc mái ta luy kém ổn 

định sử dụng kè chắn đất có chiều có chiều cao từ 2 - 6m, kết cấu kè bằng bê tông 

xi măng - M150. Đối với kè vai phía trên đỉnh kè có bố trí hộ lan bằng bê tông xi 

măng - M150 cao 40cm hoặc hộ lan mềm tôn lượn sóng để tăng cường an toàn; 

- Các nút giao trên tuyến thiết kế hoàn chỉnh nút giao, rải mặt đường với các 

đường rẽ ô tô đi được. Xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát nước, công trình 

phòng hộ và an toàn giao thông trong phạm vi nút giao theo quy định. Kết cấu mặt 

đường phạm vi nút giao theo kết cấu mặt đường trên tuyến. 

- Thiết kế xử lý nền đất yếu: Các vị trí tuyến cắt qua ruộng, vườn tiến hành 

đào bỏ phần đất hữu cơ, đất bùn sâu 0,3 - 1,0m tùy theo địa chất, sau đó đắp lại 

bằng đất đồi đầm chặt K > 0,95. Những đoạn cục bộ có lớp đất yếu trầm tích dày 

từ 2,0 - 4,0m thì bóc bỏ toàn bộ lớp đất yếu rồi đắp lại bằng đất và đầm chặt K> 

0,95 như đắp nền đường. 

- Thiết kế hoàn trả mương thủy lợi: Thiết kế hoàn trả hệ thống mương thủy 

lợi nằm trong phạm vi ảnh hưởng thi công tuyến đường, kích thước lòng mương 

30x40cm, kết cấu mương bằng bê tông xi măng - M200, thành mương dày 10cm. 

- Thiết kế tổ chức giao thông: Trong suốt quá trình thi công Chủ đầu tư có 

trách nhiệm giám sát, yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện lắp đặt hệ thống tín 

hiệu báo tạm thời đảm bảo an toàn giao thông. Đất thừa, đất thải phải được vận 

chuyển đi đổ đúng nơi quy định ngay sau khi đào ra, không làm ảnh hưởng đến 

giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo các nhà thầu thi công không sử 

dụng phương tiện vi phaṃ về kích thước thành thùng xe , chở hàng quá tải trọng, 

đồng thời có biện pháp xử lý các nhà thầu vi phạm, cố tình tiếp nhận vật tư, vật liệu 

của xe cơi nới kích thước thùng hàng, chở quá tải trọng quy định. 

- Các vấn đề khác: Tại đoạn từ Km3+107,70 - Km3+381,26: Nhằm tránh 
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ảnh hưởng nước ngập từ suối vào nền đường, giảm kinh phí đầu tư, thiết kế nắn 

chỉnh tuyến sang bên trái, chiếm dụng diện tích đất canh tác của một số hộ dân. Để 

tạo điều kiện hỗ trợ cho một số hộ dân bị ảnh hưởng có diện tích đất để canh tác, 

thiết kế cải tạo phần diện tích đường cũ đi sát bờ suối phía bên phải tuyến đoạn này 

bằng cách đào bỏ kết cấu đường cũ với chiều sâu 0,5m, rộng trung bình 4,0m sau 

đó tận dụng phần đất vét hữu cơ, bùn trên tuyến để hoàn trả đảm bảo điều kiện 

canh tác.    

9. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 94.887.088.000,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 67.641.930.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 1.264.900.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầutư xây dựng: 7.991.950.000 đồng; 

- Chi phí khác: 6.330.490.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 11.657.820.000đồng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyêṇ Bình Gia chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịnh UBND tỉnh; 

- Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); 

- Các PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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