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Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường GTNT Hang Dường, xã Bắc Ái – Pàn 

Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt dự án tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; phê duyệt điều chỉnh 

dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục rà phá bom mìn tại Quyết định 

số 2501/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014; phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng công trình tại Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 27/10/2015. Do chưa bố 

trí được nguồn vốn nên Dự án chưa được khởi công xây dựng. 

Năm 2021, Dự án đã được UBND tỉnh bố trí vốn để tiếp tục triển khai tại 

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020.  

Do dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2015. Đến nay tuyến hiện trạng đã 

có một số thay đổi, đồng thời các quy định về lập, quản lý, thực hiện dự án đã có 

nhiều thay đổi, cần tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt lại dự án theo quy định hiện 

hành, cụ thể: 

1. Quy mô và thông số kỹ thuật dự án đã được duyệt 

Theo dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, quy mô và các thông số kỹ 

thuật của dự án bao gồm:  

a) Chiều dài tuyến: 8.841,57m. Điểm đầu: Tại Km3+0.0 (rẽ trái) trên tuyến 

đường từ Km43+50 thuộc ĐT226 đến thôn Hang Dường, xã Bắc Ái. Điểm cuối: 

Tại Km91+550.0 Quốc lộ 3B (Đầu cầu Bình Quân, thuộc địa bàn thôn Nà Thà, 

xã Kim Đồng). 

b) Các thông số kỹ thuật chủ yếu: 

- Tiêu chuẩn đường GTNT loại A (theo 22TCN 210 - 92). Vận tốc thiết 

kế:15Km/h. Nền đường rộng 5,0m (chưa kể rãnh dọc). Độ dốc dọc tối đa Imax= 10% 

(châm chước đoạn khó khăn Imax = 15%). Bán kính đường cong nằm tối thiểu là 15m. 

Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất: 50m. Bán kính đường cong đứng lõm nhỏ 

nhất: 50m. Bề rộng nền đường: Bn = 5,0m. Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m. 

- Mặt đường bằng bê tông xi măng (BTXM) có mặt cắt kết cấu từ trên xuống 

dưới nhưsau: 

+ Đoạn nền đường thông thường: Lớp BTXM - M250 dày 18cm, trên lớp 

bạt dứa chống thấm và lớp móng CPĐD loại 1 dày 12cm, dưới cùng là lớp đất nền 
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đầm chặt K = 0,95. 

+ Đoạn qua nền đào đá: Lớp BTXM - M250 dày 18cm, trên lớp bạt dứa 

chống thấm và lớp bột đá tạo phẳng dày 5cm, dưới cùng là lớp nền đá. 

- Công trình thoát nước thiết kế theo tải trọng H13-X60 (0,65HL93). 

- Công trình phòng hộ, an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh theo tiêu 

chuẩn kỹ thuật và điều lệ báo hiệu đường bộ hiện hành. 

2. Nội dung cần điều chỉnh 

- Tên dự án: “Đường GTNT Hang Dường, xã Bắc Ái - Pàn Dào, Kéo Vèng, 

xã Kim Đồng, huyện Tràng Định” đổi thành “Đường GTNT Hang Dường (xã Bắc 

Ái cũ) - Pàn Dào - Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định” do xã Bắc Ái giải 

thể, điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số theo khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 

818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

 - Rà soát điều chỉnh lại một số vị trí tuyến cho phù hợp với hiện trạng. 

- Trên cơ sở quy mô và thông số kỹ thuật Dự án đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, lập lại tổng mức đầu tư theo quy định, chế độ chính sách hiện hành. 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, chấp thuận./. 
 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Sở Giao thông VT tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầutư; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, KTHT; 

- Lưu: VT, BQLDA. 
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