
 

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 7 năm 2021 
   

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km0+00 - Km4+00, ĐH.32 

 

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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2021; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2156/TTr-

SGTVT ngày 21/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa 

chữa nền mặt đường đoạn Km0+00 - Km4+00 ĐH32 như sau:  

1. Tên công trình: Sửa chữa nền mặt đường đoạn Km0+00 - Km4+00 ĐH.32. 

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Bình.  

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư và phát triển An Phúc Minh. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km0+00 -  

Km4+00, ĐH.32 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, vận chuyển lưu thông 

hàng hóa trong khu vực tuyến đi qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, 

từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

5. Địa điểm xây dựng: xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  
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6. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

6.1. Quy mô: phạm vi xây dựng từ Km0+5,84 - Km 0+422,90, trên tuyến 

đường huyện ĐH.32, chiều dài 417,06m. Thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao 

thông nông thôn loại B (theo TCVN 10380: 2014). Mặt đường rộng 3,5m, nền 

đường rộng 5,0m (chưa kể rãnh dọc); rãnh dọc hình thang rộng 1,0m, đáy rộng 

0,4m, sâu 0,3m. Thiết kế cống tròn D80 tại Km1+150. 

6.2. Giải pháp thiết kế:  

a) Mặt bằng tuyến: hướng tuyến và mặt bằng tuyến cơ bản bám theo đường 

mòn cũ, hướng tuyến hài hoà với địa hình tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp, 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cấp đường. 

b) Trắc dọc tuyến:  

- Khống chế cao độ thiết kế bằng cao độ tự nhiên tại điểm đầu tuyến và cuối tuyến.  

- Độ dốc dọc lớn nhất Imax= 13% (châm trước địa hình khó khăn độ dốc 15%). 

- Những đoạn lồi lõm, răng cưa trên tuyến sẽ hạ đều đảm bảo độ bằng phẳng. 

c) Trắc ngang tuyến:  

- Bề rộng nền đường Bnền= 5,0m (chưa kể bề rộng rãnh dọc); mặt đường 

Bm=3,5m. 

- Lề đường Blề= 2x0,75m, không gia cố. 

- Độ dốc ngang mặt đường là 2%, lề đường là 5%. 

- Độ dốc mái taluy đào: 1/0,5. 

- Độ dốc mái ta luy đắp: 1/1,5. 

- Rãnh dọc hình thang rộng 1,0m, đáy rộng 0,4m, sâu 0,3m. 

d) Kết cấu mặt đường:  

* Kết cấu mặt đường BTXM, từ trên xuống như sau: 

- Lớp mặt đường bằng BTXM-M250, đá (2x4)cm, dày 20cm. 

- Lớp bạt dứa chống thấm. 

- Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 12cm. 

- Lớp đất nền đầm chặt K = 0,95. 

* Riêng đoạn Km0+019,43 – Km0+108,87 tận dụng lớp móng đá (4x6)cm 

cũ, kết cầu mặt đường BTXM, từ trên xuống như sau : 

- Lớp mặt đường bằng BTXM-M250, đá (2x4)cm, dày 20cm. 

- Lớp bạt dứa chống thấm. 

- Lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày trung bình 5cm. 

- Lớp móng đá (4x6)cm tận dụng. 
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e) Đoạn tránh xe: từ Km0+165- Km0+180, chiều dài 15m, 5m đầu vuốt nối 

từ nền đường rộng 5m lên nền đường rộng 7m, 5m tiếp theo nền đường rộng 7m, 

5m cuối vuốt nối nền đường rộng 7m xuống nền đường rộng 5m.  

f) Công trình thoát nước:  

- Thiết kế cống tròn D80 tại Km1+150: 

+ Sử dụng ống cống đúc ly tâm bằng BTCT-M300, dày 8cm. 

+ Đầu cống thượng, hạ lưu bằng đá hộc xây, vữa XM-M100. 

+ Móng cống đá hộc xây vữa XM-M100, dày 30-53cm. 

+ Mối nối ống cống: sử dụng mối nối cứng.   

- Tại Km0+5,84 đoạn vuốt nối ngã ba đầu tuyến, tận dụng cống bản dọc 

L=0,5m còn tốt, nối dài 3,25m cống. Kết cấu như sau:  

+ Móng, thân cống bằng BTXM-M200, đá (2x4)cm. 

+ Mũ mố bằng BTCT-M250, đá (2x4)cm. 

+ Bản mặt cống BTCT –M250, đá (1x2)cm, dày 14cm.    

7. Tổng dự toán xây dựng công trình: 998.133.000,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 837.017.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 22.341.000 đồng; 

- Chi phí  tư vấn ĐTXD: 100.872.000 đồng; 

- Chi phí khác: 2.792.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 35.110.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn quản lý, bảo trì đường bộ năm 2021. 

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

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 

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

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:   
 - Như Điều 2; 

 - 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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