
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình        

Đường giao thông thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông thôn Giầu 

Cả, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

5001/TTr-SGTVT ngày 11/10/2021 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại, 

huyện Bá Thước; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 5003/SGTVT-

TĐKHKT ngày 11/10/2021; của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bá Thước 

tại Tờ trình số 353/TTr-BQLDA ngày 20/9/2021 và hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng công trình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đường giao thông 

Đường giao thông thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước với nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Đường giao thông thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại, 

huyện Bá Thước. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước. 

4. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ sản 

xuất, lưu thông hàng hóa của thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện mạng lưới 

giao thông, tạo điểm nhấn về xây dựng điểm điển hình về giảm nghèo của huyện. 

5. Quy mô đầu tư và tiêu chuẩn kỹ thuật: Đầu tư xây dựng 0,834km 

đường giao thông thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước đạt quy mô 

đường giao thông nông thôn cấp B, C theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014. 

6. Giải pháp thiết kế:   

a) Bình đồ tuyến: Hướng tuyến cơ bản bám theo tim đường cũ, cải dịch 

cục bộ một số vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn cấp đường và cải thiện tầm nhìn; tổng 

chiều dài L=834m, gồm có:  

- Tuyến số 1: Chiều dài L=346m; điểm đầu Km0+00 giao với tuyến đường 

BTXM đi thôn Cáo Đạo tại nhà ông Trương Văn Dung; điểm cuối Km0+346 

giao với tuyến đường BTXM nội thôn tại nhà ông Trương Văn Hải.  

- Tuyến số 2: Chiều dài L=488m; điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.523B 

(Cẩm Tú - Điền Lư) tại Km26+007 bên phải tuyến; điểm cuối Km0+488 giao 

với tuyến đường BTXM nội thôn tại nhà ông Trương Văn Thích. 

Tổng số có 14 đỉnh đường cong nằm, bán kính cong nhỏ nhất Rmin=30m. 

b) Cắt dọc: Cao độ thiết kế trên cơ sở cao độ đường cũ; đào đắp cục bộ một 

số vị trí để cải thiện dốc dọc và đảm bảo độ êm thuận xe chạy. Độ dốc dọc lớn nhất 

tuyến số 1 là Imax=13,5%; tuyến số 2 là Imax=3,8%. 

c) Mặt cắt ngang:  

+ Tuyến số 1 quy mô đường giao thông nông thôn cấp C theo tiêu chuẩn 

TCVN 10380-2014 có chiều rộng nền đường Bn=4,0m; chiều rộng mặt đường 

Bm=3,0m; chiều rộng lề đường Blề=(2x0,5)m=1,0m; độ dốc ngang mặt đường 

imặt = 2%; lề đường ilề = 4%. 

+ Tuyến số 2 quy mô đường giao thông nông thôn cấp B theo tiêu chuẩn 

TCVN 10380-2014 có chiều rộng nền đường Bn=5,0m; chiều rộng mặt đường 

Bm=3,5m; chiều rộng lề đường Blề=(2x0,75)m=1,5m; độ dốc ngang mặt đường 

imặt = 2%; lề đường ilề = 4%. 

d) Kết cấu mặt đường   

- Tuyến số 1: Bằng BTXM M250 dày 16cm trên lớp nilon chống mất nước. 

- Tuyến số 2: Bằng BTXM M250 dày 18cm trên lớp nilon chống mất 

nước, lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại II dày 12cm. 

đ) Nền đường:  

- Nền đắp: Bằng đất đào tận dụng, đầm chặt K0,95; độ dốc mái taluy nền 

đắp 1/1,5. 
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- Nền đào: Độ dốc mái taluy nền đào 1/1. 

e) Công trình thoát nước:  

- Thoát nước mặt: Bằng chảy toả và rãnh dọc đất, tiết diện hình thang 

(0,4+1,0)x0,4m. 

- Thoát nước ngang: Tận dụng lại 03 cống bản cũ còn tốt.   

f) Nút giao:  

- Nút giao ngã ba tại đầu tuyến số 2 với ĐT.523B (Cẩm Tú - Điền Lư) tại 

Km26+007 dạng giao bằng, vuốt nối đảm bảo êm thuận vào mặt đường cũ; bán 

kính vuốt nối R>15m; kết cấu áo đường trong nút giao như phần tuyến. 

- Rãnh chịu lực khẩu độ (BxH)=(0,5x0,8)m kết nối với hệ thống rãnh hiện 

trạng trên ĐT.523B. Kết cấu thành, đáy rãnh, mũ mố, tấm đan bằng BTCT 

M250, lớp phủ bản bằng BTXM M250 dày 6cm.  

g) An toàn giao thông: Bố trí 03 biển chỉ hướng đi (01 biển trên trên tuyến 

số 2, 02 biển trên ĐT.523B), 01 biển báo hạn chế tải trọng 7T và 01 cụm gờ 

giảm tốc 05 vạch dày 6cm tại đầu tuyến số 2. Các biển báo tuân thủ theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

(chi tiết có hồ sơ kèm theo). 

7. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Công ty 

Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Thái Sơn. 

8. Địa điểm xây dựng: Xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước. 

9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông 

đường bộ, cấp IV. 

10. Số bước thiết kế: 01 bước (lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật). 

11. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng: Theo báo cáo 

kết quả thẩm định số 5003/SGTVT-TĐKHKT ngày 11/10/2021 của Sở Giao 

thông vận tải. 

12. Tổng mức đầu tư:  1.196.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi 

sáu triệu đồng); trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 985.093.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 26.293.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 154.087.000 đồng; 

 - Chi phí khác: 6.681.000 đồng; 

 - Dự phòng: 23.846.000 đồng. 

(chi tiết có phụ lục kèm theo). 

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022. 

14. Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021. 
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15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

16. Phương án tái định cư, giải phóng mặt bằng: Thực hiện theo các 

quy định hiện hành của pháp luật. 

 Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước tổ chức triển khai 

thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước; 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 3-QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN (H’53.750, 53.818).        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Đơn vị: đồng

STT HẠNG MỤC
GIÁ TRỊ TRƯỚC 

THUẾ
THUẾ GTGT

GÍA TRỊ SAU 

THUẾ

I CHI PHÍ XÂY DỰNG 895.539.397 89.553.940 985.093.000

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 2,936% x 895.539.397 26.293.037 26.293.000

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 140.260.875 13.826.088 154.087.000

1 Chi phí khảo sát

2 Chi phí lập báo cáo KTKT 

3 Chi phí lập HSYC, đánh giá HSĐX thi công xây lắp 0,346% x 895.539.397 3.098.566 309.857 3.408.000

4 Phí thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu 2.000.000 2.000.000

5 Chi phí giám sát thi công xây dựng  3,203% x 895.539.397 28.684.127 2.868.413 31.553.000

IV CHI PHÍ KHÁC 6.681.278 6.681.000

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 0,570% x 1.172.154.000 6.681.278 6.681.000

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG 2,0% x (I + II + III + IV) 23.846.000 23.846.000

TỔNG CỘNG 1.092.620.587 103.380.027 1.196.000.000

Dự toán chi tiết

 Theo QĐ số: 119/QĐ-BQLDA ngày 07/08/2021của 

Giám đốc BQLD ĐTXD huyện Bá Thước
106.478.182                    117.126.00010.647.818        

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH:  ĐƯỜNG GIAO THÔNG THÔN GIẦU CẢ, XÃ LƯƠNG NGOẠI, HUYỆN BÁ THƯỚC

CÁCH TÍNH

Mức tối thiểu theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

I + II + III + IV + V
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