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Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Chi Lăng. 

  

Xem xét Báo cáo số 848/BC-SGTVT ngày 09/4/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 2), UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh kết cấu mặt đường, giải pháp thiết kế 

móng mố cầu, rãnh dọc thoát nước ngầm, xử lý nền đất yếu Dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 2) 

để đảm bảo phù hợp với điều kiện địa chất thực tế thi công, ổn định công trình, 

phát huy hiệu quả đầu tư của dự án như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Báo 

cáo trên, cụ thể như sau:  

a) Điều chỉnh kết cấu mặt đường từ mặt đường bê tông xi măng sang mặt 

đường bê tông asphalt trên lớp móng cấp phối đá dăm, đảm bảo mô đun đàn hồi 

yêu cầu Eyc ≥ 155Mpa nhằm giảm chi phí xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công, 

nâng cao hiệu quả đầu tư. Kết cấu chi tiết:  

- Lớp mặt bê tông nhựa C12,5 dày 5cm;  

- Lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m
2
;  

- Lớp bê tông nhựa C19 dày 7cm;  

- Lớp thấm bám bằng nhựa pha dầu tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m
2
;  

- Lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1, dày 25cm;  

- Lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại 2, dày 25cm; 

- Lớp đất nền đầm chặt theo tiêu chuẩn. 

b) Điều chỉnh giải pháp thiết kế móng mố M1 và M2 đối với hạng mục cầu 

dầm bản từ móng nông đặt trực tiếp trên nền tự nhiên sang sử dụng móng cọc 

khoan nhồi để phù hợp với điều kiện địa chất thực tế, bảo đảm ổn định cho công 

trình. 

c) Xử lý thay đất nền đường sâu thêm trung bình 1m và đắp lại bằng đất 

chọn lọc đảm bảo đạt độ chặt theo yêu cầu thiết kế tại vị trí từ cọc 31A đến cọc 
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53A trục chính 01 (trục trung tâm) và trục nội bộ 02 từ cọc 2B đến cọc 26B (tổng 

chiều dài khoảng 520,8m); bổ sung rãnh dọc thoát nước ngầm tại vị trí từ cọc 10A 

đến cọc 53A tuyến trục chính 01 (trục trung tâm) và trục nội bộ 02 từ cọc 2B đến 

cọc 26B (tổng chiều dài khoảng 836m) để đảm bảo ổn định nền đường. 

2. Để tranh thủ điều kiện thời tiết thi công trước mùa mưa, bảo đảm tiến độ 

hoàn thành dự án trong năm 2020, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương thực hiện 

trước việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục 

điều chỉnh mố cầu và rãnh dọc thoát nước ngầm, xử lý nền đất yếu theo đề nghị 

của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. 

3.  UBND huyện Chi Lăng khẩn trương thực hiện các thủ tục thẩm định, phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục nêu tại Mục 2 và tổ chức thi 

công bảo đảm tiến độ chung của công trình, đồng thời thực hiện các bước điều 

chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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