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Số: 591/QĐ-UBND                 Tuyên Quang, ngày 07 tháng  6  năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố 

Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 

 Tuyên Quang - Hà Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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 số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường trục phát triển đô 

thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên 

Quang - Hà Giang; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 105/TTr-SGTVT 

ngày 28/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành 

phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà 

Giang với các nội dung chủ yếu như sau: 
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1. Tên dự án: Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên 

Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh. 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 

4.1. Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, tạo điều kiện 

thuận lợi để kết nối tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang và các khu vực kinh tế 

trọng điểm khác; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 

ninh của thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên nói riêng và 

của tỉnh; từng bước phát triển hệ thống giao thông đường bộ đồng bộ, hiện đại và 

bền vững, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông của 

tỉnh Tuyên Quang. Góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng, phát triển 

thành phố Tuyên Quang; kết nối khu vực nội thành phố Tuyên Quang với trung 

tâm huyện Yên Sơn, các cơ quan hành chính của tỉnh, Trường Đại học Tân Trào, 

các nhà máy chế biến, công nghiệp..., làm tiền đề hình thành và phát triển các khu 

đô thị mới gắn kết chặt chẽ với khu vực Trung tâm thành phố Tuyên Quang. 

4.2. Quy mô: Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài 10.019,22m theo 

tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu (TCVN 104-2007). 

- Điểm đầu Km0+00 giao với đường Quang Trung (ngã ba cảnh sát giao 

thông) thuộc địa phận thành phố Tuyên Quang. 

- Điểm cuối tuyến Km10+19,22 (giao với đường QL.2 tại Km150+400) 

thuộc địa phận huyện Yên Sơn. 

a) Bình đồ tuyến: Bình đồ tuyến được triển khai mới hoàn toàn đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật. 

b) Trắc dọc: Cao độ thiết kế phù hợp địa hình tự nhiên, đảm bảo các điểm 

khống chế, tiêu chuẩn thiết kế và không phá vỡ địa hình khu vực, đồng thời phù 

hợp với cao độ hiện hữu của hệ thống giao thông trong khu vực; độ dốc dọc thiết 

kế lớn nhất Imax = 4%. 

c) Trắc ngang, nền đường 

- Đoạn 1: Từ Km0+00 -  Km3+500; chiều dài L = 3.500,0m. Nền đường 

rộng 27,0m, mặt đường 4x3,5m = 14,0m, dải an toàn 2x0,5m = 1,0m, dải phân 

cách giữa 2,0m, rãnh tam giác 2x0,5m = 1,0m, tô toa, vỉa hè 2x4,5m = 9,0m; độ 

dốc ngang mặt đường và hè đường i=2%, rãnh tam giác i=5%.  
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- Đoạn 2: Từ Km3+500 - Km6+80,42 (đầu nút giao Đ4); chiều dài 

2.580,42m. Nền đường rộng 21,0m, mặt đường 4x3,5m = 14,0m, rãnh tam giác 

2x0,5m = 1,0m, tô toa, vỉa hè 2x3,0m = 6,0m; độ dốc ngang mặt đường và hè 

đường i=2%, độ dốc ngang rãnh tam giác i=5%.  

- Đoạn 3: Từ Km6+80,42 (đầu nút giao Đ4) - cuối tuyến (giao tại 

Km150+400, QL.2);  chiều dài 3.938,8m. Nền đường rộng 21,0m, mặt đường 

4x2,75m = 11,0m; dải phân cách giữa 2,0m; rãnh tam giác 2x0,5m = 1,0m; tô 

toa, vỉa hè 2x3,5m = 7,0 m; độ dốc ngang mặt đường và hè đường i = 2%, rãnh 

tam giác i = 5%. 

- Dải phân cách giữa trồng cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Độ dốc mái ta luy nền đào 1/1; nền đắp 1/1,5. 

- Nền đường đắp độ chặt K ≥ 95%, riêng lớp giáp đáy móng mặt đường 

dày 50cm lu lèn đạt độ chặt K ≥ 98%. 

d) Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1 theo tiêu chuẩn thiết kế 

22TCN211-06, với các kết cấu theo thứ tự từ trên xuống, như sau: Lớp thảm bê 

tông nhựa hạt mịn dày 5cm, tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,50kg/m2, lớp thảm 

bê tông nhựa hạt trung dày 7cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2; lớp 

móng trên cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm; lớp móng dưới cấp phối đá dăm 

loại 2 dày 40cm. 

đ) Nút giao: Các nút giao thiết kế giao cùng mức, tổ chức giao thông tự 

điều chỉnh bằng vạch sơn, đảo dẫn hướng, bố trí đầy đủ hệ thống biển báo 

hướng dẫn giao thông; các vị trí giao với khu quy hoạch, đường dân sinh vuốt 

nối đảm bảo an toàn, êm thuận và phù hợp với địa hình thực tế. 

e) Hệ thống thoát nước, rãnh hộp tuynel kỹ thuật 

- Thiết kế đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trên tuyến theo quy 

trình, quy phạm hiện hành; tải trọng xe tính toán H30 - XB80, tần suất lũ tính 

toán Q4%. Kết cấu cống bằng bê tông cốt thép và xây đá hộc. Các vị trí giao cắt 

kênh mương thủy lợi thiết kế cống thông thủy kết hợp cải mương hoàn trả tưới 

tiêu và thoát nước khu vực. 

- Đoạn tuyến Km0+00 - Km3+500 xây dựng hệ thống tuynel kỹ thuật; 

kích thước phần trên hè BxH=(0,8x1,08)m, vị trí qua đường BxH=(0,8x0x8)m; 

kết cấu bê tông cốt thép mác 250. 

g) Dải phân cách giữa; hè đường, ô trồng cây, tô toa 

- Dải phân cách giữa: Sử dụng cấu kiện bê tông đúc sẵn mác 250 lắp 
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ghép, kích thước (15x50x100)cm, trên lớp vữa xi măng mác 75 dày 2cm, lớp bê 

tông lót mác 100 dày 5cm; bên trong dải phân cách đổ đất màu, trồng cây bụi 

cao 1-1,5m (các vị trí đầu giải phân cách sử dụng cây chiều cao < 0,5m) 

- Hè đường sử dụng gạch block dày 6cm, trên lớp vữa xi măng mác 75 

dày 2cm, lớp bê tông lót mác 100 dày 5cm, bó vỉa hè phía ngoài (gờ đỡ hè) và ô 

trồng cây bằng bê tông mác 200. 

- Tô toa, rãnh tam giác: Tô toa kích thước (18,5x30x100)cm và 

(18,5x30x33)cm bằng bê tông xi măng mác 300, rãnh tam giác kích thước 

(8x50x100)cm và (8x50x33)cm bằng bê tông cốt thép mác 300. 

h) Công trình cầu: Xây dựng mới 03 cầu trung, kết cấu bằng bê tông cốt 

thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tần suất thiết kế P=1%, tải trọng thiết kế HL93. 

- Cầu Lý Nhân (Lý trình: Km1+604,35m): Một nhịp, chiều dài nhịp 

L=21m, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố L= 34,68m. 

+ Mặt cắt ngang cầu: Mặt cầu rộng 27,0m, trong đó phần xe chạy 18,0m; 

hè người đi bộ 2x4,0m = 8m, gờ lan can hai bên 2x0,5m = 1,0m. 

+ Kết cấu phần trên: Nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực 

40Mpa, dài 21m, mặt cắt ngang gồm 12 dầm chữ I, chiều cao dầm 1,45m, 

khoảng cách dầm 2,25m; bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép 30Mpa dày 20cm; 

độ dốc ngang mặt cầu i= 1,5%.  

+ Kết cấu phần dưới: Kết cấu mố nặng, hình chữ U bằng bê tông cốt thép 

25Mpa đổ tại chỗ, trên nền móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính 

D1000 chiều dài dự kiến 12m; bản quá độ bê tông cốt thép 25Mpa. 

+ Các kết cấu khác: Lớp phòng nước mặt cầu sử dụng loại phòng nước 

dạng dung dịch; mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt (BTNC C12,5) dày 7cm; khe 

co giãn bằng thép dạng răng lược; gối cầu cao su bản thép.  

+ Đường dẫn hai đầu cầu trong phạm vi 10m được gia cố bằng đá hộc xây 

vữa xi măng mác 100 dày 30cm, trên lớp đá dăm dày 10cm. 

- Cầu Thống Nhất (Lý trình Km2+325,15m): Một nhịp, chiều dài nhịp 

L=33m, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố L= 45,10m. 

- Mặt cắt ngang cầu: Mặt cầu rộng 27,0m, trong đó phần xe chạy 18,0m; 

hè người đi bộ 2x4,0m = 8m, gờ lan can hai bên 2x0,5m=1,0m. 

+ Kết cấu phần trên: Nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực 

40Mpa, dài 33m, mặt cắt ngang gồm 12 dầm chữ I, chiều cao dầm 1,65m, 
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khoảng cách dầm 2,3m; bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép 30Mpa dày 20cm; độ 

dốc ngang mặt cầu i= 1,5%.  

+ Kết cấu phần dưới: Kết cấu mố nặng, hình chữ U bằng bê tông cốt thép 

25Mpa đổ tại chỗ, trên nền móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính 

D1000, chiều dài cọc dự kiến tại mố M0 là 20m, tại mố M1 là 15m; bản quá độ 

bê tông cốt thép 25Mpa. 

+ Các kết cấu khác: Lớp phòng nước mặt cầu sử dụng loại phòng nước 

dạng dung dịch; mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt (BTNC C12,5) dày 7cm; khe 

co giãn bằng thép dạng răng lược; gối cầu cao su bản thép.  

- Cầu Tiền Phong (Lý trình Km4+356,28m): 02 nhịp giản đơn, chiều dài 

nhịp L=21m, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố L= 55,83m. 

+ Mặt cắt ngang cầu: Mặt cầu rộng 21,0m, trong đó phần xe chạy 15,0m; 

hè người đi bộ 2x2,5m = 5m, gờ lan can hai bên 2x0,5m=1,0m. 

+ Kết cấu phần trên: Nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực 

40Mpa, dài 21m, mặt cắt ngang gồm 10 dầm chữ I, chiều cao dầm 1,45m, 

khoảng cách dầm 2,1m; ản mặt cầu bằng bê tông cốt thép 30Mpa dày 20cm; độ 

dốc ngang mặt cầu i= 1,5%.  

+ Kết cấu phần dưới: Gồm 01 trụ đặc, 02 mố nặng, hình chữ U bằng bê 

tông cốt thép 25Mpa đổ tại chỗ, trên nền móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép 

đường kính D1000 chiều dài cọc dự kiến 8m; bản quá độ bê tông cốt thép 

25Mpa. 

+ Các kết cấu khác: Lớp phòng nước mặt cầu sử dụng loại phòng nước 

dạng dung dịch; mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt (BTNC C12,5) dày 7cm; khe 

co giãn bằng thép dạng răng lược; gối cầu cao su bản thép.  

+ Đường dẫn hai đầu cầu trong phạm vi 10m được gia cố bằng đá hộc xây 

vữa xi măng  mác 100 dày 30cm trên lớp đá dăm dày 10cm. 

i) Sửa chữa cầu Nghĩa Trung trên tuyến Quốc lộ 2C (cũ) nằm trong khu 

vực nút giao đỉnh Đ4; chiều dài cầu Lo = 4,50m, cao 6,30m, tải trọng thiết kế 

H30-XB80: Thiết kế nối cầu về phía thượng lưu và hạ lưu bằng cống hộp kép 

2x(3x3)m, kết cấu bê tông cốt théps mác 300 đổ tại chỗ, móng cống bê tông mác 

150, tường cánh bê tông mác 250, sân cống, chân chóng xói bê tông mác 200. 

k)Tường kè: Kè gia cố mái taluy nền đắp bên trái đoạn tuyến từ 

Km4+459,9 - Km4+575,34 và từ Km5+738,52 - Km6+25,74 do chịu ảnh hưởng 

của lũ dòng suối. Kết cấu xây dựng: Tường kè trọng lực theo định hình 86-06X, 
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móng tường kè bê tông mác 150, thân tường kè cao 5,0m bằng bê tông mác 150. 

l) Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn 

giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2019/BGTVT. 

m) Hệ thống chiếu sáng 

- Đoạn Km0+00 - Km6+80,42 (Nút giao với đường tránh ngập xã Lăng 

Quán - Thắng Quân, huyện Yên Sơn): Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên 

vỉa hè hai bên đường bằng các cột thép bát giác côn liền cao 10m; khoảng cách 

trung bình 30m/cột. 

- Đoạn Km6+80,42 đến cuối tuyến: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

bằng cột thép bát giác côn liền cần, đèn đôi cao 10m trên dải phân cách giữa; 

khoảng cách trung bình 30m/cột. 

- Bố trí cột đèn chiếu sáng đa giác côn cao 14m ở giữa các đảo tròn phân 

luồng giao thông. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công 

ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Đường Lâm. 

6. Địa điểm xây dựng: Thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 

7. Loại, nhóm dự án; loại cấp công trình chính: 

- Loại dự án: Công trình giao thông. 

- Nhóm dự án: Nhóm B. 

- Cấp công trình: Cấp II. 

8. Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công). 

9. Tổng mức đầu tư: 635.000.000.000,0 đồng, trong đó:   

- Chi phí xây dựng: 

- Chi phí thiết bị : 

420.484.196.000 đồng; 

915.690.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 5.389.843.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 13.625.165.000 đồng; 

- Chi phí khác: 8.084.986.000 đồng; 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 136.858.076.000 đồng; 

- Dự phòng: 49.642.044.000 đồng. 
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10. Thời gian, Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024 

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa 

phương.  

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng chuyên ngành. 

 (Chi tiết theo hồ sơ dự án do Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình phê 

duyệt tại Tờ trình số 105/TTr-SGTVT ngày 28/5/2021). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước; căn cứ kế hoạch vốn được giao, lựa chọn hạng mục ưu tiên để thi 

công xây dựng và hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, không được để phát 

sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra và 

hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nội dung tại Quyết định này bảo đảm chặt chẽ, 

đúng quy định của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ đầu tư xây 

dựng công trình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; (thi hành) 

- Các Phó CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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