
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:        /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Đức, ngày     tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường An Lạc – Văn Đức, 
thành phố Chí Linh (Đoạn từ nhà máy gạch An Phú đến Kênh Mai 1)

Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh.
- Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 
và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày  tháng 03 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

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 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số    /NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân phường Văn 
Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư 
công phường Văn Đức năm 2022; 

UBND phường Văn Đức  trình Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh thẩm 
định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường 
An Lạc – Văn Đức, thành phố Chí Linh (Đoạn từ nhà máy gạch An Phú đến Kênh 
Mai 1)  với các nội dung chính sau: 
I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường An Lạc – Văn 
Đức, thành phố Chí Linh (Đoạn từ nhà máy gạch An Phú đến Kênh Mai 1).

2. Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C;
3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;
4. Người quyết định đầu tư: UBND phường Văn Đức;
5. Chủ đầu tư: UBND phường Văn Đức:
- Địa chỉ: Phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
- Số điện thoại: 0904.105.784;
6. Địa điểm xây dựng: Phường Văn Đức, thành phố Chí Linh;
7. Tổng mức đầu tư: 13.422.721.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm 

hai mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi mốt ngàn đồng)



8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách phường Văn Đức và nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022;
10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: (Như trong Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

kèm theo);
11. Nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao 

thông Hải Dương;
12. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải 

Dương;
13. Quy mô và giải pháp thiết kế:
14.1 Quy mô công trình: 
- Chiều dài tuyến thiết kế: 1450,75m;
- Bề rộng mặt đường: Bm = 7,0m;
- Bề rộng viên đan rãnh: Bđrãnh = 0,25m;
- Bề rộng lề đất (đoạn ngoài khu dân cư): Blề= 2 x 1,0m;
- Bề rộng vỉa hè (đoạn qua khu dân cư): Bhè = 2x 3,0m;
- Tốc độ thiết kế: 40km/h;
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường BTN;
- Tải trọng thiết kế đường: Ô tô trục sau 10T;
- Tải trọng tính toán cống: Hoạt tải HL-93;
14.2 Giải pháp thiết kế: 
a. Thiết kế bình đồ:
Trên toàn tuyến có 12 đỉnh, trong đó có 10 đỉnh góc chuyển hướng >1, nên phải 

cắm cong theo quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
b. Thiết kế trắc dọc:
Cao độ thiết kế hoàn thiện cao hơn mặt đường hiện trạng trung bình 30cm. Trắc 

dọc tuyến được thiết kế dao động từ (+2,790)m đến (+4,370)m; dốc dọc từ (0,01)% đến 
(1,33%). Chiều dài dốc dọc Lmin=49,88m. Lmax=188,82m. 

c. Thiết kế nền đường:
+ Quy mô cắt ngang đoạn ngoài khu dân cư (Từ cọc D1 Km0+0,00 đến cọc 60 

Km0+991,26):
- Bề rộng mặt đường thiết kế Bm= 3,50x2= 7,0m, dốc ngang 2 mái 2%.
- Bề rộng lề đường thiết kế B lề= 1,0x2= 2,0m, dốc ngang 4% hướng ra hai bên ta 

luy.
- Nền đường thiết kế Bn= 9,0m.
+ Quy mô cắt ngang đoạn qua khu dân cư (từ cọc 60 Km0+991,26 đến cọc 90 

Km1+450,75):
- Bề rộng mặt đường thiết kế Bm= 3,50x2 + 0,25x2= 7,50m, dốc ngang 2 mái 2%.
- Bề rộng hè phố thiết kế B Hè= 3,0m x 2 bên= 6,0m, dốc ngang 1,5% hướng vào 

tim đường. 
- Nền đường thiết kế Bn= 13,50m.
- Mái ta luy nền đắp là 1/5, nền  đào là 1/1.
d. Thiết kế kết cấu áo đường:



- Kết cấu áo đường mở rộng: 
+ Lớp BTN chặt 12.5 (hạt trung) dày 7cm;
+ Tưới nhựa thấm bám TCN: 1,0 Kg/m2;
+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18 cm;
+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 22cm;
+ Lớp móng đất đồi dày 80cm đầm chặt K= 0,98;
+ Đắp nền đường bằng đất đồi dày 173cm đầm chặt K= 0,95; 
- Kết cấu áo đường trên mặt đường cũ BTXM: 
+ Lớp BTN chặt 12.5 (hạt trung) dày 7cm;
+ Tưới nhựa thấm bám TCN: 1,0 Kg/m2;
+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18 cm;
+ Bù vênh mặt đường cũ cấp phối đá dăm loại 1;
+ Mặt đường cũ bê tông xi măng.
e. Thoát nước ngang tuyến:
Bảng tổng hợp chi tiết thoát nước ngang trên tuyến:

TT Vị trí Khẩu độ cống cũ Khẩu độ thiết kế mới Ghi chú

1 Cọc 4 Km0+53,20 Cống tròn BTCT 
D40cm, L= 8,0m 

Cống tròn BTCT 
D100cm, L= 10,0m

Thoát nước T-
>P

2 Cọc 26 Km0+445,13 Cống tròn BTCT 
D50cm, L= 8,0m

Cống tròn BTCT 
D100cm, L= 12,50m

Thoát nước T-
>P

3 Cọc 36A 
Km0+633,95

Cống bản gạch xây 
BxH=(0,45x0,50)m
, L= 10,0m

Cống tròn BTCT 
D80cm, L= 12,50m

Thoát nước T-
>P

4 Cọc 46A 
Km0+778,34

Cống tròn BTCT 
D60cm, L= 10,0m

Cống tròn BTCT 
D80cm, L= 10,0m

Thoát nước T-
>P

5 Cọc 73 Km1+170,31 Cống tròn BTCT 
D50cm, L= 7,0m

Cống tròn BTCT 
D100cm, L= 17,50m

Thoát nước T-
>P

6 Cọc 82 Km1+339,17 Cống tròn BTCT 
D80cm, L= 8,0m

Cống tròn BTCT 
D150cm, L= 15,0m

Thoát nước T-
>P

f. Thoát nước dọc tuyến:
a. Tổng chiều dài bố trí thoát nước dọc toàn tuyến cống dọc BTCT D600mm, L= 

685,41m trong đó bao gồm:
- Chiều dài bố trí cống dọc BTCT D600mm,  L= 225,92m bên trái tuyến đoạn từ 

cọc 66 Km1+ 055,99– cọc 73 Km1+170,31 và từ cọc 82 Km1+339,17 – cọc 90 
Km1+450,75. 

- Chiều dài bố trí cống dọc BTCT D600mm, chiều dài L= 459,49m bên phải tuyến 
đoạn từ cọc 60 Km0+991,26 – cọc 90 Km1+450,75. 

- Cống dọc và móng cống bằng BTCT đúc sẵn (Móng cống khối đế lắp ghép) 
/Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 10cm.

g. Hoàn trả mương tiêu bên phải tuyến BxHtb= (0,50x1,0)m:
+ Đoạn từ cọc 83 Km1+358,78 – cọc 90 Km1+450,75, chiều dài thực tế đo trên 

bình đồ thiết kế L= 92,0m , thiết kế mới mương xây hở, kích thước lọt lòng B= 0,50m, 



chiều cao trung bình H= 1,0m, thân mương xây bằng gạch đất sét nung rộng (22 – 
33)cm, móng đổ bê tông xi măng M.150# / 10cm cấp phối đá dăm loại 1 

h.  Hè phố, cây xanh.
- Lát gạch tự chèn loại men sần dày 6cm;
- Lớp cát vàng gia cố xi măng 6% dày TB 5cm;
- Đắp hè bằng đất đồi + tận dụng đầm chặt K>=90.
- Thiết kế bằng viên block vát BTXM M.300# KT: (23x30x100)cm, chênh cao từ 

mép đường đến đỉnh viên Block 10cm và đặt viên đan rãnh BTXM KT: (5x25x50)cm 
độ dốc từ (10 – 20)%.

- Trồng cây Sao Đen đường kính từ (10-12)cm, H>3,0m; khoảng cách 12m / cây.
i. Thiết kế tổ chức ATGT:
- Vạch Sơn: sơn vạch kẻ tim đường 1.1;
- Biển báo hiệu: 06 biển W.207a, 02 biển W.207d, 01 biển W.201a, 01 biển 

W.201b, 02 biển W.207b.
II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: 
- Nghị quyết số    /NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân phường Văn Đức về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công phường Văn 
Đức năm 2022;

Các văn bản khác có liên quan.
2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh.
3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế BVTC, nhà 

thầu thẩm tra;
- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm 

khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;
UBND phường Văn Đức trình Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh thẩm 

định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường 
An Lạc – Văn Đức, thành phố Chí Linh (Đoạn từ nhà máy gạch An Phú đến Kênh 
Mai 1)  với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

   Nguyễn Văn Tuấn
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