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Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 535/BC-BQLDA ngày 24/6/2020 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả rà soát, điều chỉnh kết cấu mặt đường công 

trình Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, 

huyện Cao Lộc, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung kết cấu mặt đường công trình 

Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện 

Cao Lộc như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo trên, 

mục đích nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật của 

công trình, cứng hóa tối đa chiều dài mặt đường, nâng cao hiệu quả khai thác của 

tuyến đường, không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã duyệt, cụ thể như sau: 

 a) Điều chỉnh kết cấu mặt đường đối với tuyến chính như sau:  

 - Đoạn từ Km0 - Km4+993,41 dài 5km: điều chỉnh từ kết cấu mặt đường bê 

tông xi măng thành mặt đường láng nhựa, gồm các lớp kết cấu từ trên xuống dưới 

như sau: 

 + Láng nhựa mặt đường 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2; 

 + Lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm; 

 + Lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; 

 + Lớp đất nền đầm chặt K≥0,98 dày 30cm; 

 - Đoạn từ Km4+993,41 - Km8+071 dài 3km giữ nguyên kết cấu mặt đường 

bê tông xi măng đã thi công. 

 b) Đối với nhánh rẽ: Giữ nguyên quy mô theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

 c) Bổ sung cải tạo, sửa chữa đoạn tuyến từ Km3+044.93 - Km7+367,04 trên 

tuyến đường huyện ĐH.21 bằng công nghệ cào bóc, tái sinh nguội: 

 - Đối với những đoạn mặt đường bị rạn nứt, bong bật, lún vệt bánh xe: 

 + Vệ sinh mặt đường cũ, bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I. 

 + Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ mặt đường cũ với chất gia cố xi măng 4% + 

phụ gia, chiều dày trung bình 20cm. 
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 + Láng mặt đường bằng nhũ tương nhựa đường 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn 

nhựa 4.5 kg/m2. 

 - Đối với những đoạn đường cạp mở rộng và xử lý lún cao su, bao gồm các 

lớp kết cấu: 

 + Láng mặt đường bằng nhũ tương nhựa đường 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn 

nhựa 4.5kg/m2. 

 + Thi công lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại I, dày 10cm. Sau đó bù phụ 

tiếp bằng cấp phối đá dăm loại I dày 20cm; tiếp theo tiến hành cào bóc gia cố tái 

sinh nguội với gia cố xi măng 4% + phụ gia (bao gồm cả 2 lớp cấp phối đá dăm loại I). 

 + Cày xới lu lèn lớp đất nền dưới kết cấu áo đường đạt độ chặt K≥0,98, dày 

30cm (đối với phần mặt đường cạp mở rộng). 

 + Đắp nền đạt độ chặt K≥0,98, dày 30cm (đối với phạm vi mặt đường bị lún 

cao su). 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm thực hiện các thủ 

tục điều chỉnh dự án theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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