
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3415 /TB-SGTVT Cao Bằng, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc khởi công xây dựng  

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình 

 

 

Kính gửi:  

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ GTVT; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường: Duyệt Trung, Tân 

Giang, Hòa Chung, Sông Hiến và Đề Thám. 

 
 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng thông báo về việc khởi công xây dựng công 

trình như sau:  

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng. 

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

3. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng. 

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 01, phố Hoàng Như, phường Hợp Gang, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng. 

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: 

- Ông Vũ Văn Anh, điện thoại: 0966 295 788 - Ban QLDA đầu tư xây dựng 

trực thuộc Sở GTVT; 

- Ông Hoàng Hải Long, điện thoại: 0987 259 866 - Ban QLDA đầu tư xây 

dựng trực thuộc Sở GTVT; 

- Ông Bùi Đức Liệu, điện thoại: 0972 276 769 - Tư vấn giám sát trưởng. 

- Ông Nguyễn Tất Phong, điện thoại: 0977 633 388 - Tư vấn giám sát trưởng. 

- Ông Đào Văn Trà, điện thoại: 0968 154 499 - Chỉ huy trưởng công trường. 

5. Quy mô công trình: 

5.1. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp III. 

5.2. Thông số kỹ thuật chung của dự án: 

Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền 

núi TCVN 4054:2005, tốc độ thiết kế Vtk = 60km/h. 

- Điểm đầu Km0+00 giao với QL34B tại Km53+250 thuộc phường Duyệt 
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Trung, thành phố Cao Bằng;  

- Điểm cuối Km7+558,18 giao với  QL3 tại Km271+500 thuộc phường Sông 

Hiến, thành phố Cao Bằng;  

- Tổng chiều dài tuyến 7,04 Km (đã trừ đi 521,99m thuộc dự án khu đô thị 

số 7A). 

A. Phần đường: 

- Nền đường: 

+ Đoạn Km0+0,00 - Km5+925 (Điểm đầu nút giao với đường Võ Nguyên 

Giáp) 

+ Bề rộng nền đường:  Bnền  = 12,0m. 

+ Bề rộng mặt đường:  Bmặt  = 2 x 5,5m = 11,0m. 

+ Lề đường:                  Blề = 2 x0,5m = 1,0m. 

+ Đoạn Km6+589,93 - Km7+558,18 chiều dài L = 968,25m (từ điểm cuối của 

khu đô thị số 7A tại cọc 61 - Ngã ba cuối tuyến nối với QL3): 

+ Bề rộng nền đường: Bnền  = 23m. 

+ Bề rộng mặt đường:  Bmặt  = 2 x 7,5m = 15,0m. 

+ Bề rộng dải phân cách :  BP.cách  = 5,0m 

+ Bề rộng lề đất:            Blề đất = 2 x 1,50m = 3,0m 

- Mặt đường: 

+ Mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bằng bê tông nhựa chặt, rải nóng trên lớp 

móng bằng cấp phối đá dăm; Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥140MPa. 

- Nút giao và đường giao dân sinh:  

+ Nút giao thông cùng mức: Thiết kế mới 02 nút giao (nút giao đầu tuyến 

với QL34B; nút giao cuối tuyến với QL3); thiết kế vuốt nối về hiện trạng nút giao 

đường Võ Nguyên Giáp đã được đầu tư tại Km5+925.  

+ Nút giao thông khác mức: Bố trí 01 cầu trên tuyến đường ngang Thanh 

Sơn - Nà Toòng vượt qua tuyến tránh thành phố Cao Bằng tại lý trình 

Km5+395,67; quy mô cầu vượt theo quy mô đường hiện hữu, đảm bảo tĩnh không 

tuyến tránh thành phố Cao Bằng dưới cầu theo quy định. 

+ Đường giao dân sinh: Được thiết kế vuốt nối êm thuận đảm bảo an toàn 

giao thông, quy mô phù hợp đường hiện trạng. 

- Hệ thống thoát nước:  

+ Thoát nước ngang: Công trình thoát nước ngang phù hợp với tính toán 

thủy văn, thủy lực, đảm bảo đủ khẩu độ thoát nước, không làm ảnh hưởng đến dân 

cư khu vực tuyến đi qua. 

+ Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mới hệ thống rãnh dọc, rãnh cơ, rãnh 

đỉnh, bậc nước…  

- Tần suất lũ thiết kế: Nền đường, cống P = 4%. 
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- Các công trình khác: 

+ Hệ thống an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, cọc tiêu, tường hộ lan 

mềm,...) theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

+ Công trình phòng hộ: Ổn định mái ta luy bằng các giải pháp như ốp tấm bê 

tông xi măng; tường chắn BTCT; tường chắn rọ đá… 

B. Phần cầu: 

- Cầu cũ tận dụng: Hoàn thiện các cầu đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 

trong giai đoạn trước (năm 2014).  

- Cầu xây dựng mới: Thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN11823-1:2017 đến 

TCVN 11823-14:2017, bề rộng cầu phù hợp với bề rộng nền đường, tải trọng thiết 

kế  HL-93, người đi bộ 3kN/m2. 

- Tần suất lũ thiết kế 

+ Công trình cầu nhỏ P = 4%. 

+ Công trình cầu lớn, cầu trung P = 1% 

6. Danh sách nhà thầu: 

6.1. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công: Liên danh công ty TNHH tư vấn thiết 

kế công trình 136 - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trường Sơn. 

6.2. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 

- Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông - Công ty thương mại 

Xuân Hòa - Cao Bằng - Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Bảo Quân. 

6.3. Nhà thầu tư vấn giám sát: Liên danh cổ phần tư vấn kỹ thuật & xây 

dựng Hồng Hà - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Trường Phú. 

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):  

- Thời gian thi công 18 tháng. 

- Ngày khởi công: Ngày 28 tháng 12 năm 2022. 

- Ngày hoàn thành (dự kiến): Ngày 28 tháng 6 năm 2024. 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng trân trọng thông báo đến các quý cơ quan, 

đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để triển khai thi công xây dựng công trình 

được thuận lợi và hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Thanh tra sở; 

- Ban QLDA ĐTXD; 

- Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát; 

- Trang TTĐT Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Đàm Đức Văn 
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