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

Số:  1934 /TB-SGTVT 

  

Cao Bằng, ngày 03  tháng 08 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
 

 

Kính gửi: UBND huyện Trùng Khánh 
 

 

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

công trình như sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình 

đoạn Km253-Km259, QL.34, tỉnh Cao Bằng; 

2. Địa điểm xây dựng: Km253-Km259, QL.34, tỉnh Cao Bằng;  

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

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý bảo trì đường bộ. 

- Địa chỉ: Số 01, phố Hoàng Như, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

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

- Ban Quản lý bảo trì đường bộ;  Ông: Lôi Vĩnh Du; SĐT: 0942 666 185.  

- Tư vấn giám sát:    Ông: Vũ Thành Chung; SĐT: 0865 886 008. 

- Nhà thầu thi công:  

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ân Phú: 

Ông: Mai Sinh Lộc;   SĐT: 0979 926 639 

+ Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 244: 

Ông: Nguyễn Công Tuyên;    SĐT: 0982 398 687 

 5. Quy mô công trình: Trên cơ sở nền, mặt đường các đoạn Km253-

Km259, QL.34 hiện tại có Bn ≈ 6,5m, Bm ≈ 5,5m (chưa kể mở rộng trong đường 

cong), mặt đường bê tông nhựa (đường cấp V miền núi), tiến hành sửa chữa hư 

hỏng cục bộ nền mặt đường, thảm tăng cường mặt đường bằng 01 lớp bê tông 

nhựa và sửa chữa hệ thống ATGT.  

5.1. Phương án sửa chữa: 

5.1.1. Sửa chữa nền, mặt đường: 

a) Sửa chữa mặt đường: 

- Mặt đường: Sửa chữa các hư hỏng cục bộ, sau đó bù vênh, tăng cường mặt 

đường bằng cấp phối đá dăm, thảm BTN. 

 Kết cấu 1: Kết cấu thảm tăng cường. 



 + Mặt đường BTN C12,5 dày 7,49cm (BTN 6cm+Bù vênh 1,52cm); 

 + Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương CRS1 TC 0,5kg/m2 

  Kết cấu 2: Kết cấu tăng cường mặt đường. 

 + Mặt đường BTN C12,5 dày 7cm; 

 + Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương CRS1 TC 0,5kg/m2 

 + Láng nhựa 01 lớp dày 1,5cm TCN 1,8kg/m2; 

 + Móng đá dăm nước lớp trên dày 14,6cm (12cm lớp móng trên+2,96cm bù 

vênh); 

  Kết cấu 3: Kết cấu gia cố lề. 

+ Mặt đường BTN C12,5 dày 6cm; 

+ Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương CRS1 TC 0,5kg/m2 

+ Móng đá dăm nước lớp trên dày 12cm; 

+ Móng đá dăm nước lớp dưới dày 18cm; 

+ Xáo xới lu lèn K98 dày 30cm. 

Ngoài phạm vi gia cố lề như kết cấu mặt đường gia cố lề bằng BTXM qua 

các đoạn sửa chữa. 

  Kết cấu 3A: Kết cấu gia cố lề. 

+ Mặt đường BTN C12,5 dày 7cm; 

+ Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương CRS1 TC 0,5kg/m2 

+ Móng đá dăm nước lớp trên dày 12cm; 

+ Móng đá dăm nước lớp dưới dày 18cm; 

+ Xáo xới lu lèn K98 dày 30cm. 

Ngoài phạm vi gia cố lề như kết cấu mặt đường gia cố lề bằng BTXM qua 

các đoạn sửa chữa. 

  Kết cấu 4: Kết cấu xử lý nứt vỡ, bong bật cục bộ (Trước khi làm lớp kết 

cấu tăng cường) 

+ Láng nhựa 01 lớp dày 1,5cm TCN 1,8kg/m2; 

+ Móng đá dăm nước lớp dưới dày 12cm; 

  Kết cấu 5: Kết cấu xử lý cao su nền đường, (Trước khi làm lớp kết cấu tăng 

cường) 

+ Láng nhựa 01 lớp dày 1,5cm TCN 1,8kg/m2; 

+ Móng đá dăm nước lớp dưới dày 12cm (Hoàn trả đường cũ); 

+ Móng đá dăm nước lớp dưới dày 18cm (Hoàn trả đường cũ); 

+ Hoàn trả lớp cấp phối đá thải chọn lọc đầm chặt dày 30cm; 

+ Đầm chặt nền đường. 

  Kết cấu 5A: Kết cấu xử lý cao su nền đường, (Trước khi làm lớp kết cấu 

tăng cường) 

+ Láng nhựa 01 lớp dày 1,5cm TCN 1,8kg/m2; 



+ Móng đá dăm nước lớp dưới dày 12cm (Tăng cường; 

+ Móng đá dăm nước lớp dưới dày 18cm (Hoàn trả đường cũ); 

+ Hoàn trả lớp cấp phối đá thải chọn lọc đầm chặt dày 30cm; 

+ Đầm chặt nền đường. 

• Cầu hiện trạng: Trên tuyến có 01 vị trí cầu, kết cấu dạng cầu bản BTCT 

 - Thay thế khe co giãn bản thép trên mố M0, cào bóc lớp láng nhựa mặt 

cầu và thảm lớp Carboncor Asphalt dày 3cm mặt cầu Nà Ý Km257+950 

• Cống thoát nước ngang: Giữ nguyên các cống thoát nước hiện có 

- Sửa chữa, nâng cao tường đầu cống bằng bê tông xi măng M150; 

- Sửa chữa, nối dài các cống hiện trạng đảm bảo bề rộng nền đường gồm 02 

vị trí cống tròn D=0,75m và D=1,0m; 03 vị trí cống bản khẩu độ B=0,8m. Kết 

cấu cống: Đốt cống tròn bằng BTCT M200; tấm bản cống bằng BTCT M250; 

móng, tường đầu, sân cống bằng BTXM M150. 

- Vị trí Km255+844,28: Thay mới 01 cống bản B=0,8m, tấm bản đúc sẵn 

BTCT M250, tường đầu cống, tường cánh, hố thu, móng cống bằng BTXM M150 

• Thoát nước dọc: 

+ Đoạn qua khu dân cư: Sửa chữa, gia cố rãnh kín có nắp bằng BTCT Kết 

cấu rãnh dọc: rãnh hình chữ nhật có nắp, (BxH=0,5x0,6m), cao độ đỉnh rãnh bằng 

cao độ mép lề đường, thân rãnh bằng BTCT đúc sẵn M200, nắp đan rãnh bằng 

BTCT đúc sẵn M250.. 

- Đoạn qua đường ngang: Sửa chữa, bổ sung rãnh dọc có nắp bằng BTCT tại 

vị trí đường ngang; Kết cấu rãnh dọc: rãnh hình chữ nhật có nắp, 

(BxH=0,4x0,6m), cao độ đỉnh rãnh bằng cao độ mép đường, thân rãnh bằng 

BTCT M200, nắp đan lắp ghép rãnh bằng BTCT đúc sẵn M250.  

- Sửa chữa, gia cố các đoạn rãnh dọc tại các đoạn độ dốc dọc lớn hoặc các 

đoạn có nước chảy thường xuyên bằng rãnh hở hình thang kích thước 

(0,4x0,4x1,2)m, đáy rãnh BTXM M200 đổ tại chỗ, thành rãnh lắp ghép bằng tấm 

BTXM M200.. 

• Bó nền đường: Kết cấu bằng BTXM M150 đổ tại chỗ tại các vị trí nền 

đường hẹp, hạn chế mặt bằng, chiều dài khoảng L=530m 

• Kè rọ thép xếp đá hộc: Gia cố nền đường phía taluy âm, taluy dương bằng 

kè rọ thép xếp đá hộc tại các vị trí xói, sạt lở, thiếu bề rộng nền đường. Kết cấu rọ 

thép xếp đá hộc (dây thép mạ kẽm, bọc nhựa PVC), 174 rọ loại 2x1x1m và 11 rọ 

loại 1x1x1m. 

• Thiết kế kè tại Km253+623,36-Km253+635,36 chiều cao H=2m, L=12m; 

Km254+065,62-Km254+080,13 H=4m, L=14,51m và tại vị trí hạ lưu cống 

Km253+934,73 bằng kết cấu BTXM đổ tại chỗ 

• Gia cố taluy âm nền đường bằng kết cấu chân khay, ốp mái bằng MTXM 

M150 đổ tại chỗ. 

b) Vuốt nối đường ngang, đường cũ: Vuốt nối đảm bảo êm thuận bằng BTN. 



c) Lề đường: Đổ bê tông M150 bó nền đường các đoạn nền hẹp hoặc các 

đoạn thường xuyên có nước chảy.. 

5.1.2. Hệ thống an toàn giao thông: Bổ sung, sửa chữa hệ thống hộ lan tôn 

lượn sóng, sơn gờ giảm tốc, sơn vạch kẻ đường. Nâng cao, bổ sung biển báo, cọc 

tiêu, cột H, cột Km phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ: 

QCVN 41:2019/BGTVT. 

5.1.3. Đảm bảo ATGT và môi trường: 

Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thực hiện đảm bảo ATGT và 

môi trường trong suốt quá trình thi công theo quy định hiện hành. 

 6. Danh sách các nhà thầu: 

 6.1. Nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo KTKT: Trung tâm tư vấn cầu đường Cao Bằng.  

6.2. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 

giao thông 244 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ân Phú. 

6.3. Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Lâm An. 

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

- Ngày khởi công:             06/08/2022. 

- Dự kiến ngày hoàn thành:  06/12/2022. 

Thông báo này là cơ sở để Nhà thầu tiến hành thi công xây dựng công trình. 

Đề nghị địa phương, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để Sở Giao thông 

vận tải Cao Bằng tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Trùng Khánh; 

- UBND xã Cao Chương, thị trấn Trà Lĩnh; 

- Lãnh đạo sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Thanh tra sở; 

- Ban QLBTĐB; 

- Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát; 

- Trang TTĐT Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
 

 


		2022-08-08T17:40:47+0700


		2022-08-09T07:35:38+0700




