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hợp xi măng gia cố nền đất 

Đình Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ cứng 

hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn”; 

Thực hiện Công văn số 666/UBND-KTN ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, về việc thực hiện cứng hóa một số tuyến đường đất bằng công nghệ 

tro bay kết hợp xi măng gia cố nền đất trên địa bàn huyện Đình Lập, UBND 

huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện lập dự toán theo định mức ban 

hành theo Quyết định 1950/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh như 

sau: 

I. TÌNH TÌNH THỰC HIỆN 

1. Quy mô xây dựng 

1.1. Công trình 1: Cứng hóa đường trực xã ĐX.401 (Nà Nát - Khe Pặn 

Ngọn) xã Châu Sơn, huyện Đình Lập 

Gia cố mặt đường đất dài 8.000m (Km0+00 - Km8+00 ĐX.401) bằng 

cách cào bóc, xới trộn bằng máy cào bóc, san bề mặt bằng máy ủi, gia cố tro bay 

kết hợp xi măng PC40, chiều sâu gia cố trung bình 20cm, chiều rộng trung bình 

3,5m. Mặt đường láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m
2
 dài 

8.000m. 

1.2. Công trình 2: Cứng hóa đường Châu Sơn - Khe Luồng (xã Kiên 

Mộc), huyện Đình Lập: 

Gia cố mặt đường đất dài 21.562m (Km0+00 - Km21+562) bằng cách cào 

bóc, xới trộn bằng máy cào bóc, san bề mặt bằng máy ủi, gia cố tro bay kết hợp 

xi măng PC40, chiều sâu gia cố trung bình 20cm, chiều rộng trung bình 3,5m, 

sau đó rải găm đá (2x4)cm, lu lèn chặt đảm bảo êm thuận mặt đường. 

2. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

3. Các căn cứ lập dự toán 

- Định mức ban hành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

“Ứng dụng công nghệ cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tại 

chỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; 
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Các định mức vật liệu, nhân công, máy như sau: 

3.1. Định mức nhân công: Lương áp dụng theo Thông tư 01/2015/TT-

BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dụng Hướng dẫn xác định giá công nhân 

trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 

11/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Đơn giá nhân công trong 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

3.2. Giá ca máy: Áp dụng theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 

26/5/2010 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca 

máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Quyết định số 788/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Bảng giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3.3. Giá vật liệu: Giá vật liệu lấy theo Công bố số giá vật liệu xây dựng 

số 08/CBGVLXD ngày 29/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, v/v công bố 

giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 8 

năm 2019; Giá nhựa đường theo Công bố giá vật liệu xây dựng số 

04/CBGVLXD-LS ngày 31/7/2019 của liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc 

Giang. 

3.4. Cước vận chuyển: Áp dụng theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Ban hành Quy định về đơn giá 

cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

3.5. Các chi phí khác: Áp dụng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 

10/3/2019 của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng. 

4. Tổng mức đầu tư: 

- Được tính bằng 100% định mức: 16.548.244.000 đồng (Mười sáu tỷ, 

năm trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) 

- Được tính bằng 70% định mức: 11.561.457.000 đồng (Mười một tỷ, 

năm trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng) 

4.1. Công trình 1: Cứng hóa đường trực xã ĐX.401 (Nà Nát – Khe Pặn 

Ngọn) xã Châu Sơn, huyện Đình Lập:  

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu 
Thành tiền (70% 

định mức) 

Thành tiền (100% 

định mức) 

I Chi phí xây dựng Gxd 
3.288.226.922 4.704.933.636 

II Chi phí khác Gk 
164.411.346 235.246.682 

 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I + II)  
3.452.638.268 4.940.180.318 

 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (LÀM TRÒN)  
3.452.638.000 4.940.180.000 

4.2. Công trình 2: Cứng hóa đường Châu Sơn – Khe Luồng (xã Kiên 

Mộc), huyện Đình Lập:  
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TT Khoản mục chi phí Ký hiệu 
Thành tiền (70% 

định mức) 

Thành tiền (100% 

định mức) 

I Chi phí xây dựng Gxd 
7.722.684.440       11.055.154.930  

II Chi phí khác Gk 
386.134.222            552.757.747  

 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I + II)  
8.108.818.662       11.607.912.677  

 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (LÀM TRÒN)  
8.108.819.000       11.607.913.000  

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Các công trình cứng hóa bằng công nghệ mới sử dụng tro bay kết hợp xi 

măng gia cố nền đất còn mới trên địa bàn huyện, trong quá trình lập dự toán gặp 

nhiều vấn đề như định mức chỉ áp dụng theo Quyết định 1950/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 của UBND tỉnh, định mức mới chưa được phổ biến, do vậy cần có 

sự hướng dẫn cụ thể của Sở Giao thông vận tải tỉnh. 

 III. ĐỀ NGHỊ 

 Để đảm bảo thực hiện đầu tư có hiệu quả và chính xác, UBND huyện đề 

xuất  với Sở Giao thông vận tải:  

1. Cho áp dụng thực hiện chi phí khác (Quản lý dự án, giám sát, hạng 

mục chung, chi phí thẩm định......) theo đề án phát triển giao thông nông thôn 

bằng 5% chi phí xây dựng trước thuế. 

2. Cho ý kiến về định mức, giá trị, phương thức lập dự toán của UBND 

huyện (Có dự toán 02 công trình kèm theo). 

 UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh xem xét, thẩm 

định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;   (eOffice) 

- Phòng KT-HT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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