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UY BAN NHAN DAN
TNH QUANG TR!

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phác

So: 3/QD-UBND

Quáng Trf, ngày.3 tháng 11 nám 2021

QUYET D!NH
Phê duyt Báo cáo Kinh t - K5 thut du tir xây drng cong trinh:
Throng giao thông lien thôn Ma Lai — Tan Pun, xã Huró'ng Phüng,
huyn Huó'ng Hoá.
UY BAN NHAN DAN TfNH QUANG Tifi
Can cz- LuçU t chik chInh quyn dja phu-o'ng ngày 19/6/2015,
Can ciLuatXay dtngngày 18/6/2014 cüa Quóc hç3i, Luttha do!, bó sung
mQt sd diu cia LugtXáy drng ngày 17/6/2020;
Can c&LutDâu tzrcôngngày 13/6/2019;
Gán cz'r các Nghj djnh cüa ChInh phá: SO 15/2021/ND-C'P ngày 03/3/2021
quy djnh chi tiêt m3t sO ni dung ye quán lj dt an dáu tw xáy dtng, So
10/202]/ND-CP ngày 09/02/2021 ye quán lj clii phi dâu tir xáy dy'ng; so
06/2021/ND-CP ngày 26/01/202 1 quy djnh chi tiêt m5t sO ni dung ye quán lj
chat 1upng, thi cOng xáy dng và báo trI cOng trInh xáy drng;
Can ci Nghj djnh sO 40/2020/ND-GP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phi quy
djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cña Lut Dáu hr cOng;
Can c& các Thông hr cüa Bç5 Xáy dyng: So 1 1/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
Hzthng dan mç5t sO n3i dung xác djnh và quán l,i chi phi dáu hr xáy dmg, sO
12/2021/TT-BXD ngày 31/8/202 1 Ban hành djnh mic xáy dirng; sO 13/2021/Ti'BXD ngày 31/8/2021 Hwáng dan phwing pháp xác djnh các chi tiêu ldnh tê k9
thuat và do bóc khOi lwcrng cOng trInh,
C'än cá các Quyêt djnh cüa Bó Quoc phOng: SO 2430/2000/QD-BQP ngày
31/10/2000 ye phê duytdr an ddu hr xây drng khu Kinh té quôc phOng Khe
Sanh, Quáng Trj/QK4;sO 4223/QD-BQP ngày 29/10/2013 ye vicphê duyt quy
hogch khu Kinh té quôc phông Khe Sanh, Quáng Trj/QK4 den nám 2020 djnh
hwO'ng nám 2025,
Can c& Nghj quyêt so 133/NQ-HDND ngày 3 0/8/2021 cia HDND tinh
Quáng Trj ye vic phê duyt chü truring dáu tzr dir an Du&ng giao thông lien thOn
Ma Lai — Tan Pun, xd Hithng Phing, huyn Hwó'ng Hoá,
Cán thQuyêt djnh so 2310/QD-UBND ngày 31/8/2021 cña UBND tinh
Quáng Trj ye vic phán ho ké hoqch dâu tir trung hgn nguOn vOn ngán sách dja
phironggiai doçzn 2021 - 2025 (dcrt 1),
Xét kêtquá thám djnh tçzi Thông báo sO 3558/SGTVT-QLCL ngày 16/11/2021
cüa Sà GTVT Quáng Trj ye vic thông báo kêt qua thám djnh Báo cáo Kinh té K9 thuçt dâu tw xây dmg cOng trInh: DwOiig giao thông lien thOn Ma La! — Tan
Pun, xâ HirOng Phiing, huyn Hiring Hoá,'
Theo dé nghj cia Chánh Van phOng UBND tinh và cüa Giám dc Sà Giao
thông vgn tái tgi T& trInh sO 3559/TTr-SGTVT ngày 16/11/202.
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QUYET DINH:
Diu 1. Phé duyt Báo cáo Kinh t - K5 thut dâu tu xây dçrng cong trInh:
Di.thng giao thông lien thôn Ma Lai — Tan Pun, xâ Hiràng Phüng, huyn Huing
Hoá vâi các ni dung chü yêu sau:
1.Ten cong trInh: Du&ng giao thông lien thôn Ma Lai — Tan Pun, xã Huâng
Phüng, huyn Hithng Hoá.
2. Ngirôi quyt dnh du tir: Uy ban nhân dan tinh Quãrig Trj.
3. Chü du tir: Doàn Kinh tê -Quôc phông 337 — Quân khu 4.
4. M.c t.eu, quy mo dau tir xay dtrng:
4.1.Miictiêu:
Diiing hin trng là dumg dat di lai rat khó khän; vic dâu tu xây drng
tuyên du&ng là can thiêt, gop phân thüc day phát triên kinh tê - xã hOi, câi thin
däi sOng cüa ngi.thi dan, dáp üng nhu câu di li, tio dà thUc day phát triên kinh tê
ni vüng, giao thung hang hoá, phU hçip vói quy hotch khu Kinh tê quôc phOng
Khe Sanh.
4.2. Quy mô dâu tu xây drng và các giãi pháp thiêt ké chInh:
4.2.1. Quy mô xay dmg:
- Chiêu dài tuyên: 3.497,72m.
- Diem dâu: Km0+O0 giao viii dix?ng nhra thôn Ma Lai di ci'ra khâu Lao
Bâo, xã HtràngPhüng.
- Diem cuôi: Km3+497,72 di khu san xuât thôn Tan Pun, xã Hi.thng Phüng.
- Cap du&ng: Dithng GTNT cap A theo TC\TN 10380:2014.
- Nên dumg rng 6,0m, gôm: Mtt dung rng 3,5m, lé duông rng môi ben 1,25m.
- Vn tôc thiêt kê: V t=20KmJh.
- D dôc d9c: Tuyên dithng cO d dôc d9c thiêt ké jm15,0%.
- Tan suât thiêt kê: Ngp ill trung bInh hang nàm.
- Tâi trQng thiêt kê: Nên, mt du&ng tr11c xc 6,OT; Kiêm toán dôi v&i xe vtrçit
tãi CO tâi trçng trVc lOT.
- Mt dithng be tong xi mäng M250.
4.2.2. Giái phá thiêt kê:
4.2.2.1. BInh dO: Hurng tuyên barn theo dix&ng hin trng, có nan chinh c11c
b mt so do?n dê dam báo yêu to hInh h9c cUa tuyên dix&ng; trong do don tü
Km1+251,54 +Km1+709,94 tn diing nên, mt du&ng da duçic dâu tu xãy dirng.
4.2.2.2. Cat dcc: Trên co sO không chê d dôc dcc, cao d diem dâu, diem
cuOi, cOng trInh trên tuyên.
4.2.2.3. Nên dithng:
- Nên du0ng rng 6,Om, gôm: M.t duOng rng 3,5m, iê du&ng rng rnôi ben
1,25rn. Dôc ngang mt dumg 2,0%; Dôc ngang lê dithng 4,0%; D dôc mái taluy
nên däp 1/1,5, nén dào 1/1.
Dôi vOi nén dàp: Xi.'r l nên dat tr nhiên truOc khi dp theo quy djnh; D&p
dat cap 3 dam chtK?0,95.
4.2.2.4. Kêt câu mt dtthng, lê gia cô nhu sau:
- Két câu mt duOng gOm các lOp:
+ LOp mt bang be tong xi mang M250 dày 18cm.
+ LOp lot bang bat nilon.
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+ Lop móng bang cp phi dá dam Dmaj 37,5mm dày 15cm.
- Kêt câu lê ia cô gôm các lap:
+ Lap mt bang be tong xi mäng M200 dày 16cm.
+ Lap lot bang bt nilon.
+ Lap cat dm dày 3cm.
4.2.2.5. Nut giao, dung giao:
- Thiêt kê vuôt nôi cüng müc; ban kInh vuôt nôi dam bào xe ra vào dithng
giao an toàn, tang khã nng thông hãnh.
- Két câu m.t d1thng bang BTXM gôm các lap:
+ L&p mt bang be tong xi màng M250 dày 12cm.
+ Lap lot bang bt nilon.
+ LOp cat drn dày 3cm.
4.2.2.6. H thông thoát nuàc:
a) Thoát nixóc d9c:
- Thiêt kê rãnh ha hInh thang kIch thuóc 40x40x120(crn).
- Tai các vj trI d dôc d9c cüa du&ng i?6%: Gia Co tam lát due san bang
BTXM M150, kIch thithc tam 50x62x6(cm), day rãnh bang BTXM M150 dày
cat dm dày 3cm; Phân lê dtrang näm giUa rãnh và m.t duang ducic
10cm trên
gia cô kin bang BTXM M200, kêt câu lê gia cô niur trên.
- Doan qua nhà dan bô tn tam dan: Câu to tam dan dày 12cm bang BTCT
ghép.
M200
b) Thoát nuâc ngang:
- Trên tuyên gôm có 16 cong các loi và 02 tràn, trong do tn drng 09 cong
và02 tràn, lam mâi 07 cong ban (cong bàn khâu d0,75m: 01 công; cong ban
khau d 1,0m: 04 công; cong bàn khâu d 1 ,5m: 02 cong).
- Câu t.o: Tam bàn bang BTCT M250 lap ghép; xà mu BTCT M200; Móng,
than công, tuang cánh, ho thu b.ng be tong M150 trên lap dm sOi sn dày 10cm.
Ho thu bang be tong M150 trên lap dá dam drn dày 10cm.
4.2.2.7. H thông báo hiu du&ng b: Thiêt kê theo Quy chuân k5 thut Quôc
gia ye báo hiu duang b QCVN41:2019/BGTVT, cii the:
- Biên báo: Tri d bang ông nuâc tráng kern Vinapipe hoc tuo'ng duang
01 lOp san lot to
du&ng kInh ngoài 80mm dày 2,5mm; San ct gOm 03
dInh 1oi CXL-WP, 02 lOp san phü tràng dO xen e bang son Epoxy S.EP-P1; Dê
ct bang be tong M150; Biên báo bang hqp kim nhôm dày 2mm, mt truOc dan
màng phân quang ma hiu 3M.
- C9c tiêu kich thuOc (120x120x1100)mm; Ct bang BTCT M200, móng ct
phãn
bang BTXM M150. Doan 10cm 0 dâu trên cung có màu dO và bang chat
quang hoc phát quang.
: Ct thüy chi kIch thi.rOc (150x150x1800)mm; Ct bang BTCT M200, móng
ct bang BTXM M150. Trén ct bô trI vach son trang, dO xen ké, mi vch 10cm.
5. To churc tur van 1p Bao cao KT-KT: Cong ty co phan tu van thiet ke va
xây dirng Hoà An.
6. Dja dirn xây diyng và din tIch dt di.ng:
dimg: Xâ HuOng Phàng, huyn HuOng Hoá, tinh Quãng Iii.
6.1. Dja diem
6.2. Din tIch dat sü ding: Tong din tIch chiêm d1ing khoàng 2,98ha.
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7. Nhóm dir an, 1oi, cp cong trInh dir an:
7.1. Nhóm dirán: Nhóm C.
7.2. Loti và cap cong trInh: Cong trInh giao thông ththng b; cap
8. So biro'c thiet ke, danh miic tieu chuan chu yeu dirçrc lura ch9n:
8.1. So bithc thiêt ké: 1 buóc.
8.2. Danh muc tiêu chuân chü yêu &rac hra chçn:
- Quy trInh khão sat ctuing ôtô: 22TCN263 - 2000.
- Khão sat cho xây d%rng - Nguyen täc ci bàn: TCVN 441?:1987.
- Cong tác träc dja trong xây drng cong trInh — yêu câu chung: TC\TN
9398:2012.
- Quy phm do v bàn d dja hInh t9 1 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000:
96TCN 43-90.
- Dtring giao thông nông thôn — yêu cu thi& k: TCVN 10380:2014.
- Duing 0 to - Yêu câu thiêt kê: TC\TN 4054-2005.
-Quy djnh tm thñ ye thiêt kê mt du&ng be tOng xi mäng thông thtthng có
khe nôi trong xay drng cong trInh giao thông: Quyêt djnh so 3230/QD-BGTVT
ngày 14/12/2012.
- Hucng dan 1ira ch9n quy rnô k5 thut du?mg giao thông nông thôn phiic vii
chi.nmg trInh milc tiêu quôc gia ye xây dmg nông thôn mói giai dotn 20 10-2020:
Quyêt djnh 4927/QD-BGTVT ngày 25/12/2014.
- Ao dixing c1'mg - Các yêu câu và chi dan thiêt kê: 22TCN 223-95.
- L&p móng CPDD thi cong theo quy trInh k5 thut: TCVN 8859:2011.
- Tinh toán các dc tnrng dOng chày lü: TCVN 9845-2013.
- Quy trInh thiêt kê câu cong theo trng thai giói h?n: 22TCN 18-79.
- Nên du&ng ô to - Thi cong và nghim thu: TCVN 9436:2012
- Quy chuàn k thut Quôc gia ye báo hiu dithng b: QCVN41:2019/BGTVT.
- Các quy chuân, tiêu chuân k5 thut khác Co lien quan do cci quan Nhà nuâc
có thâm quyên ban hành.
9. Tng mfrc du tur xây diyng:
8.500.000.000 dông
Trong do:
- Chi phi xây dirng:
6.891.460.000 dng.
- Chi phi quàn 19 dir an:
255.761.000 dông.
- Chi phi ti.r van dâu tu xay dirng:
606.612.000 dông.
- Chi phi khác:
70.953.000 dông.
- Chi phi den bü GPMB (tam tInh)
200.000.000 dông.
- Chi phi dr phOng:
475.2 14.000 dOng.
10. Tien dQ thiyc hiçn dir an: Nam 2022 - 2024.
11. Ngun vn du tur: Nguôn vOn ngân sách dja phi.rcing và dôi üng cüa
Doàn 337/QK4.
12. HInh thfrc t chfrc quãn 19 di an: Chü dâu tu trrc tiêp quán 19 di an.
13. Phurong an bi thur&ng, h trq, tái d.nh cur: Thrc hin theo quy djnh
ciia pháp 1ut hin hành.
iv.
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Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k ban hânh.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc các S&: Ké hoch và Dâu ti.r, Tài
chInh, Giao thông 4n tái; Giám dôc kho bc Nhà nuóc tinh và Thu tnr&ng Doàn
Kinh té - quoc phàng 337, Thu tnrâng các Co quan lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nây.I.&
Ntiinhn:
- Nhtr Diu 2;
- Liru VT, CN, NC.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT.CHU T!CH
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