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Số:         /TB-BQLDA

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

Hải Dương, ngày      tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC 
CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hải Dương;
- UBND huyện Tứ Kỳ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thông báo về việc khởi 
công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Gói thầu số 09: Thi công xử 
lý cấp bách tuyến đê hữu sông Thái Bình đoạn từ K42+370 đến K44+700 và cống An 
Lao tại K49+558 đê hữu sông Thái Bình, huyện Tứ Kỳ, thuộc dự án: Xử lý cấp bách 
các công trình đê điều tỉnh Hải Dương;

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ: Số 16 đường Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.
- Số điện thoại: 0220.3845410
4. Tên và số điện thoại liên lạc của các cá nhân liên quan:
- Ông: Trịnh Minh Tuân Chức vụ: TP Điều hành DA3 - GĐ ĐHDA.
- Số điện thoại: 0987.393.599
- Ông: Hoàng Nghĩa Vinh Chức vụ: Cán bộ giám sát.
- Số điện thoại: 0912.027.424
5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

a. Cống An Lao tại K49+558 đê hữu sông Thái Bình:

  - Phá dỡ cống cũ, xây dựng cống mới dạng cống hộp bằng bê tông cốt thép 
M250#, khẩu độ cống BxH = (1,3x1,75)m; Cao trình đáy cống (-0,50)m; Bản đáy 
cống dày 50cm, tường cống dày 40cm, tấm nắp dày 35cm, phía dưới móng cống là 
lớp BT lót M100#, dày 10cm; Chiều dài móng cống là 41,25m. Để phòng lún không 
đều và nứt, cống được chia thành 04 khoang gồm: Khoang phía sông dài 11,65m; 
hai khoang giữa dài 9,00m; khoang phía đồng dài 11,15m, liên kết giữa các khoang 
cống bằng khớp nối đồng dày 2mm. Móng cống xử lý bằng cọc BTCT M300# 
KT(30x30x3300)cm, chống thấm dưới nền bằng hàng cừ Lasen IV chiều dài L = 
8m.
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- Mặt đê tại vị trí cống rộng B = 6,0m trong đó phần gia cố bê tông rộng 5,0m. 
Kết cấu gia cố mặt đê bằng bê tông M250#, dày 20cm, phía dưới là ni lông tái sinh 
và lớp cấp phối đá dăm loại II dày 14cm. Đắp lề hai phía rộng 0,5m. Cao trình mặt 
đê thiết kế (+4,70)m.

- Cơ đê rộng 6,5m, trong đó phần gia cố bê tông rộng 6,0m. Kết cấu gia cố mặt 
cơ bằng bê tông M250# dày 20cm, dưới là nilông tái sinh và lớp cấp phối đá dăm 
loại II dày 14cm; cao trình cơ +3,0m.

- Mái đê phía sông, phía đồng gia cố bằng bê tông cốt thép M250# dày 12cm, 
phía dưới là lớp bê tông lót M100# dày 10cm, trung bình cứ 5m bố trí 01 khe lún; 
Hệ số mái đê phía sông m = 2, mái phía đồng m = 3.

- Bể tiêu năng phía sông, phía đồng kết cấu bê tông cốt thép M250#, phía dưới 
lót bê tông M100# dày 10cm. Chiều dài tổng thể bể tiêu năng phía sông L = 7,5m, 
phía đồng L = 7,5m. Cao trình đáy bể tiêu năng phía sông (-1,0)m, phía đồng (-
1,0)m. Nền móng bể tiêu năng hai phía được gia cố bằng cọc tre D = 6-8cm, chiều 
dài L = 2,5m, mật độ cọc 25 cọc/m2.

- Kênh dẫn phía sông, phía đồng mặt cắt hình thang, hệ số mái kênh m = 1,5, 
chiều rộng đáy kênh hai phía B = 3,0m, cao trình đáy kênh thiết kế (-0,50)m; Mái 
kênh được gia cố bằng bê tông cốt thép M250# dày 12cm, phía dưới là lớp bê tông 
lót M100 dày 10cm, trung bình cứ 5m bố trí 01 khe lún; Đáy kênh gia cố bằng bê 
tông cốt thép M250# dày 20cm phía dưới là lớp bê tông lót M100 dày 10cm, trung 
bình cứ 5m bố trí 01 khe lún đáy kênh. Phạm vi gia cố kênh dẫn phía sông là 20m,  
phía đồng là 20m (tính từ sau bể tiêu năng mỗi phía).

- Dàn van kết cấu BTCT M250# bố trí phía sông, kết cấu cửa van bằng thép hình 
và thép tấm, chắn nước bằng gioăng cao su; Máy đóng mở chạy điện kiểu vít loại 
VĐ5.

- Xây dựng điếm canh đê cống An Lao tại K49+558.
b. Đắp áp trúc mái đê phía sông đoạn từ K42+370 đến K44+700 đê hữu sông Thái 

Bình:

Xử lý cấp bách tuyến đê hữu sông Thái Bình đoạn từ K42+370 đến K44+700. 
Tổng chiều dài tuyến đường L = 2.330m. Giải pháp kết cấu công trình cụ thể như 
sau :

Tôn cao, đắp mở rộng mặt cắt về phía sông đảm bảo mặt đê B=7m, hệ số 
mái đắp phía sông ms=2, dung trọng đất đắp 1,65<k<=1,75T/m3 , trồng cỏ bảo vệ 
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mái; Mặt đê được cải tạo bằng đá dăm cấp phối loại 2 dày 18cm, rộng Bcp=5m; độ 
dốc ngang mặt đê về 2 phía là i=2%,  hai bên lề đắp đất, đầm chặt, lề phía sông rộng 
Bls = 0,90m; lề phía đồng Blđ = 1,10m.

- Đối với phần đê cũ có dăm cấp phối hiện trạng: Tận dụng lớp dăm cấp phối 
hiện trạng làm lớp móng, rải thêm lớp dăm cấp phối loại II với chiều dày trung bình 
10cm lên mặt dăm cấp phối hiện trạng.

- Đối với phần đê mở rộng: Dải lớp dăm cấp phối loại II với chiều dày 18cm, 
mặt đê tạo độ dốc ngang i= 2% về hai phía để thoát nước.

Tại Cống xả trạm bơm Cầu Dừa (tại K43+950), tại vị trí cống cao trình đỉnh 
đê hiện trạng là 4.36, chiều rộng mặt đê bê tông B = 4,9m; gờ đan cống mỗi bên 
0,4m. Cống Mầm tại K44+663, tại vị trí cống cao trình đỉnh đê hiện trạng là 3,93, 
chiều rộng mặt đê bê tông B = 5,5m. Tại vị trí các cống này chưa đảm bảo cao trình 
chống lũ nhưng ở Giai đoạn 1 để tránh trơn trượt khi lưu thông qua khu vực này 
không thiết kế rải cấp phối đá răm trên mặt cống đến giai đoạn 2 đổ bê tông mặt đê 
toàn tuyến chú ý đổ bê tông dày đảm bảo cao trình chống lũ của đoạn đê đạt (+4,95) 
tại cống xả trạm bơm Cầu Dừa và (+4,85) tại cống Mầm).

+ Tại vị trí cống Dừa A cầu thang (thép) nằm ngay trên đỉnh đê gây cản trở 
trong việc lưu thông nên bố trí làm lại cầu thang xuống thân đê.  

+ Các dốc lên đê: Trên tuyến có các dốc dân sinh phía sông tại K42+929 và tại 
K44+485 và các dốc phía đồng tại K43+026; K43+821,5 và K44+193. Các dốc này 
do nhân dân trong vùng tự làm, độ dốc khá lớn và khác nhau không theo quy mô 
thống nhất. Quy mô không phù hợp với quy mô tuyến đê cần phải đắp lại dốc dân 
sinh mới. Mặt dốc rộng từ 2,0 - 4,0m; Mái dốc nối tiếp với mái đê và được trồng cỏ 
bảo vệ. 

+ Tại những vị trí đắp áp trúc lấn vào tre cần đào bụi tre và di chuyển tre ra 
phía ngoài, đắp luống tre. Chiều dày đắp băng cơ so với mặt luống tre hiện trạng 
(hoặc bãi già) từ 0,5 - 1,0m đảm bảo lớp đất cho cây tre phát triển. Cao trình đắp 
băng cơ (+2,0)m - (+2,5)m phù hợp với cao trình băng cơ khu vực lân cận. Mái 
băng cơ phía sông m = 1. Chiều rộng băng cơ tùy thuộc vào vị trí hàng tre hiện có.

 (Chi tiết cụ thể trong thiết kế BVTC đã được phê duyệt)

6. Danh sách các nhà thầu:
6.1. Tên nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Cổ phần xây dựngTPT- Công 

ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Dương.
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6.2. Tên nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: Liên danh tư vấn xây 
dựng Hải Dương - Nam Hồng – Bình Phương -  Địa kỹ thuật Hoàng Gia.

7. Ngày khởi công: 04/1/2022.
8. Ngày hoàn thành: 13/9/2022 (Trong đó: Hoàn trả mặt cắt đê xong trước 

ngày 31/5/2022)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã An Thanh;
- UBND xã Văn Tố;
- UBND xã Chí Minh;
- Hạt QLĐ huyện Tứ Kỳ ;
- Giám đốc Ban (để b/c);
- Lưu VT, ĐHDA 3; Ô. Ng.Vinh (3b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Sơn
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