
U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

Sô224'9 /QD-UBND Quáng Trj, ngày4 tháng 8 nám 2020 

QUYET JJNH 
V vic phê duyt Dir an du tir xây dyng cong trmnh: 

Du*ng biên gi&i Khe Sanh - Sa Tram (DT.587) - Giai doin 1. 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG Tifi 

Can c& Lut tá ch&c chInh quyn dja phurmg ngày 1/6/2015; 

Can ct Lut Xáy d.cng ngày 18/6/2014; 

Can c& Luçit Dcu tw Cong ngày 13/6/2019; 

Can ct các Nghj djnh cza ChInh phü: So' 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 
v quOn lj dt an dáu twxáy d-ng, SO 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 ye quán lj 
chi phi du tw xáy drng; So' 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 ye quán lj chat 
lwctng và báo trI cOng trInh xáy dy'ng, sO 42/20 1 7/ND-CF ngày 05/4/2017 ye tha 
dôi, bo' sung mç5t so' diu Nghj djnh sO' 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015; 

Can ct các Thông tic cia B5 Xáy dmg: So 09/2019/T17'-BXD ngây 
26/12/2019 hzthng dn xác djnh và quán l3 clii phi dáu tw xáy dyng; SO 
10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành djnh m&c xây dyng; SO 11/2019/TT-
BXD ngày 26/12/2019 hu'áng dan xác d.inh giá ca may và thiét bj thi cOng xáy 
dirng, So 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hwóng dan xác dinh chi phi quãn lj 
d,t an và tw van ddu tw xáy drng, SO 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy dinh 
chi tiêt và hzthng dan mç5t sO nói dung ye thám djnh, phê duyt c4 an và thiêt kê', 
dy' toán xáy dy'ng cOng trInh, 

Can c& Nghj quylt so' 09/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 cia HDND tinh ve 
vic phê duyt chü trwcYng dáu tw dy' an: Diràng biên giói Khe Sanh - Sa Tram 
(DT587) - Giai doan 1. 

Can ci Quyo't dinh so' 1685/QD-UBND ngày 26/6/2020 ctha UBND tin/i v 
vic p/ian bô ké hogch vOn ddu tu phát trién nguOn vOn ngán sách Trung wang 
nam 2020 (dat 2); 

Theo d nghj cüa Giám dO'c Sà Giao thông vn tái tgi To' trInh so' 1962/7Tr-
SGTVT ngày 06/8/2020 và Thông báo két qua thám dinh sO 1961/SGTVT-KT-ITC 
ngày 0 6/8/2020. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt dr an du tu xây dirng cong trInh: Duông biên gii Khe 
Sanh - Sa Tram (DT.587) - Giai don 1 vOi các ni dung sau: 

1. Ten dir an: Di.râng biên giâi Khe Sanh - Sa Tram (DT.587) - Giai doan 1. 
2. Chü diu tir: Sâ Giao thông vn tãi Quãng Trj. 
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3. Myc tiêu du tir xây dyiig: 
Nh6 thrc hin thng lcri các miic tiéu phát trin kinh t - xã hi ma Nghj 

quyt Dai  hi Dãng b tinh Quáng Trj Ian thir XVI, nhim kS'  2015 - 2020 dâ dê 
ra; tang cuèng quôc phông - an ninh; thirc hin hoàn thành các chInh sách dôi vi 
dng bào dan tc thiêu s, vüng sâu, vüng xa, vüng dc bit khó khän; timg bu&c 
hoàn thin ha tAng giao thông theo quy hoach; thüc day phát triên kinh té - xâ hi; 
tang cuing qu6c phóng - an ninh, gi vüng on djnh chInh trj vâ trt tir xã hOi,  dc 
bit i khu virc mien nüi, vüng sâu, vüng xa; phiic vii cong tác ciru h, ciru nan 
khi xãy ra bâo, lU a vüng dông bào dan tc thiêu so phIa Nam huyn Htthng Hóa; 
dam báo dai song an sinh cüa Nhân dan các dan tc; day manh  giao thixcing kinh 
té, quOc phông - an ninh biên giai cüa hai nixóc Vit Nam - Lao. 

4. Ni dung và quy mô aAu tir xây dy'ng: 

4.1. Quy mô xây dmg: 

- Chiu dài tuyn giai doan  1: 3.980m, dim dAu: KmO+000 giao dixang 
Quôc 1 9 tii Km64+553/QL.9; dim cuM: Km3+9801DT.587; trong do doan di 
trüng vài du&ng Hung Vucmg tix Km0+000—Km0+755,26 tn diing duing Cu, 
không thiêt ké; chiêu dài doan thit k 3.224,74m; 

- CAp diiang: Dithng cAp V. min nOi theo TCVN 4054-2005; Vn tc thi& 
ké: V=30km!h; Tâi trçng thiêt kê: Nên, mtt dixang tric xc 100kN; cng: H30-XB8O; 
câu: HL93; Tan suât thiêt kê: Ngp 1t hang näm; 

- Mt ct ngang: B rng nn dithng 6,5m, gm: mt duing rng 3,5m; 1 
gia Co rni ben 1,0m, lê dat rng mi ben 0,5m; dc ngang mt du&ng 2,0%; d& 
ngang lé dithng 4,0%; d dôc mái taluy nén däp 1/1,5, nén dào 1/1; 

- D dc doe lan nhAt: j = 11%; 

- Mt duang cAp cao A1, ~ liOMpa. 

4.2. Quy chuân, tiêu chuAn k thuât áp dyng: 

TT Ten tiêu chuAn Ma hiêu 
I K/tao sat aja hInh - dja chét: 
I Quy trInh khão sat duang ôtô 22 TCN 263-2000 
2 Quy pham do v dja hinh 96 TCN 43-90 
3 Quy trInh khoan thäm dO dja chAt cong trmnh TCVN 9437:20 12 
4 Tiêu chuAn thI nghim dat xây dijng TCVN 4195~4202-2012 
II .A A . Tine! ke, tin cong: 
1 D.thng ôtô - Tiêu chuAn thit ké TCVN 4054-2005 
2 Ao di.rang mm - Cc yêu cAu và chi dn thit k 22TCN 2 11-06 

Lip móng cAp phi dá dam trong kth cAu áo &r&ng 
0 tO - vt 1iu, thi cong và nghim thu TCVN 8859201 1 

Mt &thng be tong nhra nóng - Yêu cAu thi cong 
va nghiçm thu TCVN 8819:2011 
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TT Ten tiêu chuãn Ma hiêu 

5 Quy chun k5 thut Quc gia v báo hiu du?ng bO QCVN4 1:201 9/BGTVT 
6 Va môt s6 tiêu chun k thut khac 

5. T chu'c tir vn 1p dr an: Cong ty cO phân xây dirng Vinacon. 

6. Chü nhim 1p diy an: K5' six Nguyn Cong Thuyên. 
7. Dja dim xây dirng: Huyn Hrncng Hóa, tinh Quáng Trj. 

• , ., 2 8. Diçn tich sir diing dat: 33.225m. 

9. Loi cong trInh: Cong trInh giao thông; Cap IV. 

10. S btrrc thit k: 02 bithc. 

11. Phirong an xây dyng: 
a) BInh dâ: Hixàng tuyn barn theo tim dtx?mg cü, diêu chinh civic b d dam 

bão yu t hInh hoc. Tn dçing, khOng thit ké phm vi dii?ng tràn lien hqp tr 
Km1+552±Km1+772, dài 220,0m. 

b) Ct d9c: Trên cd s& khng ch cao d dim du, dirn cui, cac vtrI 
diixng giao, cong trInh trên tuyên và nên mt dung Cu; d dOe dcc thiêt kê 
11%, riêng doan Km0+910—Km1+1 14 châm chixcc là 11,84% Va don 
Km3+675~Km3+980 châm chithc là 13%. 

c) Mt ct ngang: B rng nn di.thng 6,5m, gm: Mt dirmg 3,5m; 1 gia 
cO mi ben 1 ,Om, lê dat mi ben 0,5m; dôc ngang mt thxing 2,0%; dôc ngang lê 
dirng 4,0%; d dôc mái taluy nén dãp 1/1,5, nên dào 1/1. 

d) Né'n duthig: Dp dAt cAp 3 dAm cht K? 0,95; lOp dAt sat day áo dixng 
dày 30cm dAm chat d?t K?0,98. 

d,) Kt cáu mçt dtr&ng: CAp cao Al, Eyc? 11 OMPa, gm 2 1oi nhtr sau: 

- Loai 1 (4,  dyng vol ,nt du'Ong lang nhta cü), gm các lOp: Be tOng nhira 
chat C 19 dày 7cm; tixOi thAm barn nhira pha dAu hxçing nhra 0,8kg/rn2; móng CPDD 
Dmax=251ThTL, dày 14cm; móng CPDD Dm 37,5mm dày 16cm + bü vênh. 

- Loai 2 (Ap dyng vái cçip ma r5ng và thr&ng lam mOi, gm các lOp: Be tong 
nhixa cht C 19 dày 7cm; tu&i thâm barn nhira pha dAu luçmg nhra 0,8kg/rn2; móng 
CPDD Dmax=25nmi, dày 14cm; móng CPDD Dmax=37,5mm dày 16cm; däp dat cap 
3 dam chit K~0,98 dày 3 0cm. 

e) ThoOt nzthc dQc. 

- Rãnh thoát nuOc hO hInh thang kIch thuOc (40x40x120)cm; gia c rãnh 
bang tam lát be tong M150, kIch thuOc (57x50x6)cm; phthi 1 dAt tai  các vi tn gia 
cO rãnh dixc gia cô bang be tong xi mäng M200 dày 20cm; 

- Don ni tip vào h thng thoát mxOc dtthng Hung VuGng, Khe Sanh tir 
Km0-t-782,38 ~ Km0-I-973,38 thit k rãnh hInh chü nh.t dy dan, kich thuOc 
(0,7x1,0)m; cAu tao:  Than rành be tOng M150 dày 20cm, day ranh be tong M150 
dày 20cm, xà mu BTCT M200; tam dan BTCT M250 dày 16cm có b trI 1 thu 
nuOc; phân lê duOng tiêp giáp giüa rãnh dpc vâ mt dixOng gia c BTXM M200 
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dày 20cm trén lap dm cat dày 5cm; 

- Bt5 trI cng bàn khu do 0,5m thoát mróc d9c tai  03 vj trI &r&ng giao dan 
sinh (lj trInh Km1+479, Km1+876, Km2+870); câu tao:  Tam bàn lap ghép 
BTCT M250, dá 1x2; xà mu BTCT M200, dá 1x2; than công, tuông dâu, tiz&ng 
cánh, móng cng, chân khay BTXM M150, dá 2x4. 

J) Thoát nu'óc ngang: 

- Tng cong có 10 cng, trong do: Thit k mói 04 cng các loai  gm: 03 
cng hp (1,0xl,0)m; 01 cng hp 2x(3x2)m thay the &r?ng tràn lien hçp cü có 
câu t?o  b&ng cng hp 5x(1,8x0,5)m; ni 03 cái gôm: 01 cong trOn 07,5m; 02 
cong trOn t1,5m; tn diing 03 cu, cng các l°ai  gôm: 01 tràn lien hqp câu ban 
3x6m tai  Km1+685,13, 01 cng trOn 1,0m, 01 cOng trOn 21,0m. 

-Cutao: 

+ Cng trOn: Ong cng BTCT M200; tiImg du, tithng cánh BT M150 dá 
2x4; than cng, tu&ng dâu, tumg cánh, san công, mOng công, chân khay BTXM 
M150, dá 2x4; 

+ Cng hp khu d <2m: Ong cng 1p ghép BTCT M250 dá 1x2; than cng, 
tlr&ng dâu, tixng canh, san cng, móng cng, chan khay BTXM M150, dá 2x4; 

+ Cng hp khu d > 2m: Ong cng BTCT M300 dá 1x2; than cng, ti.rOng 
du, tir?mg cánh, san cng, mOng cng, chân khay BTXM M150, dá 2x4; 

- Gia c mái taluy phia thucing, ha km cng b&ng tm lát be tong c& thép 
M200, dá 1x2, kIch thuOc (50x50x6)cm. 

g) Giao vái dic&ng dan sinh, ngö vào dán. 

- Ban kInh vu& ni R = 3—lOm, ct dc doc vu& ni Im  = 4%, chiu dài 
vuôt nM tü Sm den 1 5m tüy theo d.c thu dja hInh các vj trI giao cit; Két cu mt 
dithng vuôt ni: Dôi vói các du&ng dan sinh là dumg dt vu& ni bang cp phi 
dat dôi dam chat K ?0,95; DOi vâi các dtthng dan sinh hin tai  mt dixing bang 
be tong xi mãng, kêt cu vu& nôi gôm các lap: be tong xi màng M200 dá 2x4 
dày 18cm; lot 1 lap bat ni lông; lap móng dm cat dày 5cm; 

- Tai các diing vào nhà dan có dào rânh: Thit k tm dan BTCT M200 
kIch thr&c 1 60x 1 OOx 1 0(cm) bc qua rãnh, mi nhà dan b tn 03 thm; 

Ii) H thing báo hiu dzthng bç5. B6 trI dÀy dü bin báo, ccc tiêu, ccc H và 
ct Km theo Quy chuÀn quOc gia v báo hiu duang bO QCVN 41:201 9/BGTVT. 

12. Phirong an giãi phóng mt bng, tái dlnh  cir: Thirc hin theo quy djnh 
hin hành ye cOng tác giãi phóng mt bang và tái djnh c.r cUa Nhà nuâc và cüa 
UBND tinh Quãng Trj. 

13. Tng mü'c dÀu tir diy an: 23.000.000.000 d1ng (Hai mwo'i ha tC' d&ig 
chán), trong dO: 

- Chi phi xây dirng dông; 
13.884.718.000 

-ChiphIquânldiran : 355.827.000 dng; 
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- Chi phi ti.r vn du tix xây dirng 997.944.000 dng; 

- Chi phi khác 735.999.000 dông; 

- Chi phi dr phông 2.557.349.000 dng; 

- Chi phi giâi phóng mt bang: 4.468.163.000 dng. 

14. Nguin vn du ttr: 

- Ngun vn ngân sách Trung rcmg: Vn dir phông chung k hoach du tu 
cong trung han  giai  doan  2016 - 2020: 20.00,0.000.000 dông; 

- Ngân sách tinh: 3.000.000.000 dng. 

15. HInh th&c quãn 19 dir an: Ban Quãn 19 dir an dâu tu xây drng các cong 
trinh giao thông tinh tO chrc quân 19 dr an. 

16. Thôi gian thirc hin dr an: Nãm 2020 - 2021. 

Diu 2. Sâ Giao thông v.n tâi thirc hin cong khai hóa thông tin dy dü theo 
quy djnh d phiic vii cOng tác giám sat dâu tu cong dng. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tir ngày k9. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Giao thông 4n tãi, Xây 
drng, Tài chInh, Kê hoch và Dâu tu; Giám dôc Kho bac  Nhà nithc tinh; Thu 
truâng các sO', ban ngành lien quan; Chu tjch UBNID huyn Huàng Hóa và Ban 
Quãn 19 dir an dâu tu xay dirng các cOng trInh giao thông tinh chju trách nhim 
thi hành Quyt djnh nay.!.  fr 
No'i n/i mn: 
-NhtrDiêu 3; 
- Thtr&ng trrc HDND tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinli; 
- Các PVP UBND tinh 
- Lixu: VT, CNT(3b). 
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