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TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                              

Số:          /QĐ-UBND Nam Định, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt dự án đầu tư  

Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam; 

Căn cứ Thông báo số 625-TB/TU ngày 30/11/2018 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Nam Định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, 

đoạn qua tỉnh Nam Định; Thông báo số 867-TB/TU ngày 16/10/2019 của Tỉnh ủy 

Nam Định; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/10/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây 

dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn 

qua tỉnh Nam Định; 

Căn cứ văn bản số 383/PCTT-QLĐĐ ngày 29/4/2020 của Tổng cục phòng, 

chống thiên tai về việc thỏa thuận giải pháp kỹ thuật các hạng mục công trình liên 

quan đến đê điều thuộc dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua 

tỉnh Nam Định; 
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Căn cứ văn bản số 4285/BGTVT-KHĐT ngày 06/5/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 933/TTr-SGTVT ngày 12/5/2020 của Sở Giao 

thông vận tải, Tờ trình số 149/TTr-SKH&ĐT ngày 14/5/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua 

tỉnh Nam Định, với nội dung sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định. 

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định. 

3. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế đường bộ (Heco) - Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu đường (Reco). 

4. Mục tiêu đầu tư: 

- Nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam 

Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ 

thống đường giao thông quốc gia, phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong 

khu vực đã và đang triển khai. 

- Tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch 

của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định và vùng đồng 

bằng sông Hồng nói chung; đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão . 

- Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

5. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Chi tiết theo phụ lục 

đính kèm. 

6. Phạm vi và quy mô đầu tư, phương án thiết kế: 

6.1. Phạm vi đầu tư: 

6.1.1. Điểm đầu dự án: Km0+00 gần đê hữu Sông Hồng, đê biển Giao Thủy, 

xóm 29, xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (giao với điểm cuối cầu 

vượt sông Hồng thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình). 

6.1.2. Điểm cuối dự án: Km65+580 gần bờ tả sông Đáy, đê biển Nghĩa Hưng, 

xóm Ngọc Hùng, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (giao với điểm 

đầu cầu vượt sông Đáy thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh 

Bình). 

6.2. Quy mô đầu tư: 

6.2.1. Tổng chiều dài tuyến 65,58 km, trong đó: 
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- Các đoạn đi trùng QL37B từ Km19+295 - Km24+540, trùng QL21 từ 

Km39+780 - Km46+050 và đoạn thuộc dự án cầu Thịnh Long từ Km46+050 - 

Km49+136 tận dụng, không xây dựng, chiều dài khoảng 14,6km.  

- Tổng chiều dài đầu tư xây dựng là 50,98km (làm mới 38,02km; mở rộng, 

nâng cấp 12,96 km) theo quy mô đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054 :2005, 

vận tốc thiết kế 80km/h, 02 làn xe cơ giới, quy mô mặt cắt ngang Bnền =12,0m, 

Bmặt = 11,0m. Tần suất thiết kế: Nền đường, cầu nhỏ và cống, rãnh thoát nước 

P=4%; cầu lớn và cầu trung P=1%. 

6.2.2. Các cầu, cống được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh, phù hợp với quy 

mô của đường, các cầu, cống hộp lớn được xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và 

BTCT dự ứng lực; Các thông số thiết kế được thỏa thuận với các đơn vị quản lý, 

khai thác trực tiếp. 

6.3. Phương án thiết kế: 

6.3.1. Bình đồ: 

Bình diện tuyến được thiết kế tuân thủ hướng tuyến bước Báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-

TTg ngày 17/01/2020; Đi qua các điểm khống chế, tránh tối đa giải phóng mặt 

bằng, tối ưu hiệu quả đầu tư. 

6.3.2. Trắc dọc: 

Trắc dọc được thiết kế trên nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa các yếu tố đường 

cong bằng và các yếu tố đường cong đứng, cao độ thiết kế đảm bảo cao hơn mực 

nước theo tần suất thiết kế 4% tối thiểu 0,5m và phù hợp với hiện trạng khu dân cư 

hai bên đường. Các vị trí xây dựng công trình cầu và thoát nước tuân thủ thỏa 

thuận với các đơn vị có liên quan. 

6.3.3. Trắc ngang: 

Xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005), 02 làn 

xe cơ giới, có Bnền = 12,0m, Bmặt = 11,0m; cụ thể: 

- Bề rộng mặt đường cơ giới: 2x3,50=7,0m 

- Bề rộng lề gia cố:   2x2,00=4,0m 

- Bề rộng lề đất:   2x0,50=1,0m 

- Bề rộng nền đường:    12,0m. 

- Độ dốc mặt đường: Imặt= 2%, ILề gia cố = 2%, ILề đất = 6%. 

6.3.4. Thiết kế nền đường: 

Nền đường đắp bằng cát đen đầm K95, bên ngoài đắp bao taluy bằng đất dày 

1m độ dốc mái taluy 1/1,5. Trước khi đắp tiến hành đánh cấp, đào bỏ lớp đất 

không thích hợp sâu trung bình 50cm. Những đoạn tuyến đi qua nền đất yếu tùy 
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điều kiện địa chất từng đoạn tuyến và yêu cầu thiết kế để đưa ra giải pháp xử lý 

đào thay đất, đào thay đất kết hợp cọc tre, xử lý gia cố nền bằng bấc thấm hoặc cọc 

cát. 

6.3.5. Thiết kế mặt đường: 

Mặt đường cấp cao A1 gồm 2 lớp BTNC (bê tông nhựa chặt) trên lớp móng 

cấp phối đá dăm đảm bảo Eyc ≥ 140Mpa. Kết cấu lề gia cố như kết cấu mặt đường. 

Kết cấu mặt đường bê tông nhựa được thiết kế theo quy trình thiết kế áo đường 

mềm 22TCN211-06. 

6.3.6. Thiết kế nút giao, đường giao: 

- Trên tuyến có 06 vị trí nút giao chính: Nút giao ĐT.489, nút giao nhập 

QL37B, nút giao tách QL37B, Nút giao QL21 và 02 nút giao với TL490C được 

thiết kế nút giao bằng, thiết kế hài hòa, đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp 

hiện trạng, giảm thiểu giải phóng mặt bằng. 

- Thiết kế đường giao: Các đường giao dân sinh được thiết kế vuốt nối từ 

tuyến chính về đường cũ với bán kính phù hợp, đảm bảo êm thuận và an toàn, 

giảm thiểu tối đa giải phóng mặt bằng; độ dốc dọc vuốt nối vào các đường giao 

dân sinh theo độ dốc đường hiện tại.  

6.3.7. Các công trình cầu, cống và hệ thống thoát nước chính: 

a) Công trình cầu: Trên tuyến có 3 vị trí cầu làm mới cầu Km10+147 

Ltc=26,0m (gồm 3 nhịp 6+10+6); cầu Km60+513 một nhịp L=9,0m; cầu 

Km62+419 Ltc=36,0m (12,0m x 3nhịp). Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT, 

bê tông cốt thép dự ứng lực, móng cọc bê tông cốt thép và móng cọc khoan nhồi. 

Quy mô theo quy mô nền đường, tải trọng thiết kế HL93, người 3kN/m
2
, tần suất 

thiết kế P=4%. 

b) Cống hộp lớn: Cống Km9+820,5 (Kênh CA21), cống Km11+586 (Kênh 

CN9), cống 12+232 (Kênh CN11), cống 13+580 (Kênh VB17) và cống Km17+608 

(Kênh Cồn Nhất), cống Km26+549,01(kênh Phúc Hải), cống Km31+382,7 (kênh 

Doanh Châu 2), cống Km 31+542,1 (kênh Doanh Châu 1), cống Km32+516,5 

(kênh Ba Nõn), cống Km35+647,67 (kênh Số 1), cống Km37+467,03 (kênh Số 4) 

kết cấu cống bằng BTCT đổ tại chỗ đặt trên hệ móng cọc BTCT, các cống đi gần 

đê biển bố trí hệ thống dàn van, cánh phai điều tiết. Quy mô theo quy mô nền 

đường, tải trọng thiết kế HL93, người 3kN/m
2
, tần suất thiết kế P=4%. 

c) Các cống ngang còn lại: Xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô nền đường, 

khẩu độ, cao độ, lưu lượng thoát nước phù hợp với thỏa thuận của các cơ quan 

quản lý. 
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d) Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế rãnh thoát nước đoạn tuyến đi cạnh đê 

đê hữu sông sò, đê biển Hải Hậu; Cải tạo, nâng cấp và xây mới rãnh dọc đoạn 

tuyến qua khu vực dân cư.  

e) Hệ thống cải mương: Tuyến cắt qua các tuyến kênh mương thủy lợi do địa 

phương quản lý. Vị trí đặt cống và cải mương hoàn trả đảm bảo thiết kế theo 

nguyên tắc bề rộng đáy mương tối thiểu bằng bề rộng mương cũ. 

6.3.8. Công trình phòng hộ: 

- Tại các đoạn nền đắp qua khu vực nước ngập thường xuyên (mương thuỷ 

lợi, đầm tôm), taluy nền đường đắp được gia cố bằng tấm BTXM (bê tông xi 

măng), các đoạn nền đắp đi qua khu vực ao hồ, kênh mương thuỷ lợi taluy nền 

đường đắp được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng. 

- Đoạn tuyến đi dọc kênh Tiền Phong từ Km59+500 - Km65+580 để hạn chế 

ảnh hưởng đến lòng kênh gia cố taluy sử dụng tường chắn chân bằng BTXM, trên 

ốp mái bằng đá hộc xây vữa, móng tường chắn gia cố cọc tre. 

6.3.9. Hệ thống điện chiếu sáng: 

Đèn chiếu sáng được bố trí tại phạm vi các nút giao với quốc lộ, các đoạn qua 

thị trấn, thị tứ. Trong phạm vi dự án có 03 nút giao với Quốc lộ (02 nút giao với 

QL37B tại Km19+295 và Km24+540; 01 nút giao với QL21 tại Km39+780) và 

đoạn tuyến qua khu vực thị trấn. 

6.3.10. Hệ thống an toàn giao thông: 

Xây dựng hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến tuân theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT. 

6.3.11. Đường công vụ nội tuyến, đường hoàn trả: 

Trong quá trình xây dựng công trình sử dụng các đường hiện có của địa 

phương, kết hợp với hệ thống đường gom và đường công vụ nội tuyến để đưa máy 

móc và vật tư thiết bị, vật liệu vào công trường. Đối với các tuyến đường hiện có 

của địa phương, hoàn trả lại với quy mô tối thiểu bằng quy mô hiện tại. Đối với hệ 

thống đường công vụ nội tuyến, được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

7. Địa điểm: Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

8. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm A. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông Cấp II.  

9. Tổng mức đầu tư: 2.655.270.000.000,0 đồng. 
 

STT Nội dung chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 1.744.014.933.000 

2 Chi phí thiết bị 5.551.138.000 
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STT Nội dung chi phí Giá trị (đồng) 

3 Chi phí quản lý dự án 15.427.992.000 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 59.361.300.000 

5 Chi phí khác 15.571.908.000 

6 Chi phí giải phóng mặt bằng 504.915.408.000 

7 Chi phí dự phòng 310.427.321.000 

 Tổng cộng 2.655.270.000.000,0 

10. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách Trung ương: 1.000 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy 

định của pháp luật). 

- Phần còn lại: Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2024. 

12. Tổ chức thực hiện: Theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Ngô Gia Tự 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Phụ lục 

KHUNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN 

 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        /5/2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

I KHẢO SÁT  

1 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96 TCN 43 - 90 

2 Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012 

3 Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263 - 2000 

4 Tiêu chuẩn thí nghiệm đất xây dựng 
TCVN 4195 ÷  4202-

2012 

5 Quy trình khoan thăm dò địa chất TCVN 9437:2012 

6 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS TCVN 9401:2012 

7 
Quy trình khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền 

đất yếu 
22 TCN 262 - 2000 

8 

Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện 

pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt 

lở 

22 TCN 171 - 87 

9 Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012 

10 
Đất xây dựng – phương pháp lấy bao gói, vận chuyển 

và bảo quản mẫu 
TCVN 2683:2012 

11 
Đất xây dựng – phương pháp chỉnh lý thống kê các 

kết quả xác định các đặc trưng của chúng  
TCVN 9153:2012 

12 Quy trình phân tích nước dùng cho công trình 22 TCN 61 - 1984 

13 
Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công 

móng cọc 
22 TCXD 160 - 1987 

14 
Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của 

kết cấu bằng cần đo võng Benkelman. 
TCVN 8867:2011 

15 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử TCVN 7572:2006 

16 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường 22 TCN 355 - 06 

17 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT và CPTU) 22 TCN 317 - 2004 

18 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn TCVN 9351:2012 

19 
Quy định kỹ thuật điện nông thôn của Bộ Công 

nghiệp - Phần khảo sát. 
QĐKT.ĐNT-2006 

20 
Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho 

xây dựng trong vùng Các – Tơ 
TCVN 9402:2012 

21 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 9352:2012 
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TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

22 Đất xây dựng – phân loại TCVN 5747-1993 

23 Quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá 22TCN 57-84 

24 Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý TCVN 3121-2003 

25 
Quy trình thí nghiệm xác định độ mài mòn LA của cốt 

liệu 
22 TCN 318-2004 

26 
Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc – Yêu cầu kỹ 

thuật và phương pháp thí nghiệm 
22TCN 279-2001 

27 Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô 22 TCN 243-98 

28 
Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén 

bằng súng bật nẩy 
TCVN 9334:2012 

29 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN11:2008/BTNMT 

30 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ QCVN04:2009/BTNMT 

31 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật 
QCVN 07:2016/BXD 

II THIẾT KẾ  

32 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế TCVN 4054 - 2005 

33 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: Đường đô thị - Yêu 

cầu thiết kế  
TCXDVN 104: 2007 

34 Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014 

35 Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211 – 06 

36 Quy trình thiết kế áo đường cứng 
QĐ 3230/QĐ-BGTVT 

ngày 14/12/2012 

37 Ống bê tông cốt thép thoát nước (ống cống) TCVN 9113 : 2012 

38 Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823 : 2017  

39 Co ngót và từ biến bê tông 
CEB-FIB Model code 

1990 

40 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:1995 

41 Quy trình thiết kế công trình phụ trợ thi công cầu 22 TCN 200 – 89 

42 
Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 

(tham khảo) 
22 TCN 18 – 79 

43 
Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ 

thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 
TCVN 9844 - 2013 

44 Thiết kế công trình chịu động đất 
TCVN 9386-1 : 2012 

TCVN 9386-2 : 2012 

45 Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845:2013 
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TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

46 Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT 

47 Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài TCVN 7957:2008 

48 Neo bê tông dự ứng lực T13, T15 & D13, D15 22 TCN 267 - 2000 

49 Sợi thép dự ứng lực ASTM A416M 

50 Thanh thép dự ứng lực ASTM A722 

51 Thép cốt bê tông 

TCVN 1651-1 : 2008 

TCVN 1651-2 : 2018 

TCVN 1651-3 : 2008 

52 Móng cọc – tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304:2014 

53 Tiêu chuẩn khe co khe giãn 
AASHTO M297 - 10 

AASHTO M183 - 96 

54 
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các 

công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị 
TCXDVN 333 : 2005 

55 
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, 

đường, quảng trường đô thị 
TCXDVN 259: 2001 

56 
Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường 

dây dẫn điện 
11 TCN-19-2006 

57 Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng TCVN TCVN 4086 : 1985 

58 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện TCVN 4756 : 1989 

59 
Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô 

thị - tiêu chuẩn thiết kế 
TCVN 9257 : 2012 

60 
Quy trình thiết kế lập tổ chức xây dựng và thiết kế thi 

công 
TCVN 4252 - 2012 

61 Bitum – Phương pháp thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý TCVN 7494÷7504:2005 

62 Cống tròn BTCT lắp ghép 22 TCN 159 - 86 

63 Kết cấu nhôm – Yêu cầu về vật liệu JIS H4100, H5202 

64 Tiêu chuẩn phân cấp đường thủy nội địa TCVN 5664:2009 

65 Tiêu chuẩn thiết kế đường (Phần nút giao) 22 TCN 273-01 

66 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước TCVN 9355:2013 

67 Kết cấu bê tông và BTCT – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2012 

68 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy 

nội địa Việt Nam 
QCVN 39:2011/BGTVT 

69 Thép kết cấu ASTM A709 
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TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

70 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính. 
TCVN 9066:2012 

TCVN 9067:2012 

71 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ 

chống ăn mòn trong môi trường biển 
TCVN 9346:2012 

72 

Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết 

kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với 

các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn. 

Quyết đinh 858/QĐ-

BGTVT ngày 26/3/2014 

III THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU  

1 
Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền móng 

đường bằng phễu rót cát. 
22 TCN 346 – 06 

2 
Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các 

lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường 
TCVN 8821:2011 

3 

Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố 

xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và 

nghiệm thu  

TCVN 8858:2011 

4 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô 

tô – vật liệu, thi công và nghiệm thu 
TCVN 8859:2011 

5 
Mặt đường BTN nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm 

thu 
TCVN 8819:2011 

6 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu TCVN 8863:2011 

7 
Hỗn hợp BTN nóng – thiết kế theo phương pháp 

Marshall 
TCVN 8820:2011 

8 
Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng – Thi công 

và nghiệm thu 
TCVN 8809:2011 

9 Lu bánh lốp 22 TCN 254 – 99 

10 
Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng 

phương pháp rắc cát – Thử nghiệm 
TCVN 8866:2011 

11 
Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước 

dài 3 mét. 
TCVN 8864:2011 

12 Quy trình thử nghiệm cầu. 22 TCN 170 – 87 

13 
Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự 

ứng lực. 
22 TCN 247 – 98 

14 Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống. 22 TCN 266 – 2000 

15 Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO LRFD  
TCCS 

02:2010/TCĐBVN 

16 Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng. 22 TCN 60 – 84 

17 
Quy trình thí nghiệm xác định môđun đàn hồi của vật 

liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ. 
22 TCN 72 – 84 
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TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

18 
Quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất 

bằng phương pháp thể tích. 
22 TCN 67 – 84 

19 
Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép 

chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. 
TCVN 8862:2011 

20 
Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ, 

sân bay và bến bãi. 
22 TCN 231 – 96 

21 Sơn tín hiệu giao thông  

TCVN 8791:2018 

TCVN 8787:2018 

TCVN 8786:2018 

TCVN 8788:2011 

22 Thí nghiệm đầm nén đất, đá dăm trong phòng TN. 22 TCN 333-06 

23 
Thí nghiệm xác định CBR cho đất, cấp phối đá dăm 

trong phòng thí nghiệm. 
22 TCN 332-06 

24 Hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp thử 
TCVN 3106:1993 đến 

TCVN 3111:1993 

25 Bê tông nặng - Phương pháp thí nghiệm 
TCVN 3112:1993 đến 

TCVN 3120:1993 

26 
Bê tông nặng – lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu 

thử 
TCVN 3105-1993 

27 Bê tông – Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên  TCVN 8828:2011 

28 Bê tông nặng – Phân mác theo điều kiện nén TCVN 6025-1995 

29 Giàn giáo thép TCVN 6052-1995 

30 Đóng và ép cọc, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9394:2012 

31 Phương pháp thí nghiệm về đương lượng cát AASHTO T176 (1997) 

32 Nhũ tương nhựa đường polime gốc axít TCVN 8816:2011 

33 
Nhũ tương nhựa đường axít – Yêu cầu kỹ thuật và các 

phương pháp thử 

TCVN 8817-1:2011 đến 

TCVN 8817-15:2011 

34 
Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và các phương 

pháp thử 

TCVN 8818-1:2011 đến 

TCVN 8818-5:2011 

35 

áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi của nền đất 

và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử 

dụng tấm ép cứng. 

TCVN 8861:2011 

36 

Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – 

Không thoát nước và cố kết – Thoát nước của đất dính 

trên thiết bị nén ba trục 

TCVN 8868:2011 

37 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất TCVN 8869:2011 

38 
Thi công nghiệm thu neo trong đất dùng trong công 

trình giao thông vận tải 
TCVN 8870:2011 
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TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

39 Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử 
TCVN 8871-1:2011 đến 

TCVN 8871-6:2011 

40 
Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác 

định độ bằng phẳng theo chỉ số gồ ghề quốc tế JRI 
TCVN 8865:2011 

41 
Sản phẩm bê tông dự ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật 

và nghiệm thu 
TCVN 9114:2012 

42 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy 

phạm thi công và nghiệm thu 
TCVN 9115:2012 

43 
Cống hộp BTCT đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử 
TCVN 9116:2012 

44 Bê tông nhựa – Phương pháp thử 
TCVN 8860-1:2011 đến 

TCVN 8860-12:2011 

45 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho BTN 22TCN 58-1984 

46 
Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép 

dọc trục 
TCVN 9393:2012 

47 
Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định 

tính đồng nhất của bê tông 
TCVN 9396:2012 

48 Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9395:2012 

49 
Cọc - Phương pháp thí nghiệm động biến dạng lớn 

PDA 
ASTM D4945 

50 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 4787-2009 

51 Xi măng poolăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 

52 Xi măng poolăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009 

53 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 

54 Xi măng – Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý TCVN 4029:1985 

55 
Xi măng – Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và 

nén 

TCVN 4032:1985 

56 Xi măng – Phương pháp thử - Xác định độ bền TCVN 6016:2011 

57 
Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thời gian 

đông kết và ổn định 
TCVN 6017 - 2015 

58 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2003 

59 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 :2012 

60 
Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng - Yêu cầu 

kỹ thuật 
TCVN 5709:2009 

61 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 5575:2012 

62 
Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Quy phạm thi công 

và nghiệm thu 
TCVN 4453:1995 

63 Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Hướng dẫn kỹ thuật TCVN 5724:1993 
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TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

phòng chống nứt 

64 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9341:2012 

65 
Lớp kết cấu áo đường ôtô bằng cấp phối thiên nhiên – 

Vật liệu, thi công và nghiệm thu 
TCVN 8857:2011 

66 
Quy trình đổ bê tông dưới nước bằng phương pháp 

vữa dâng 
22 TCN 209-92 

67 
Tiêu chuẩn kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng cho kim loại 

thành phẩm và bán thành phẩm 
ASTM A123 

68 
Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng 

dân dụng và công nghiệp 
TCVN 8790:2011 

69 
Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử 

trong điều kiện tự nhiên 
TCVN 8785:2011 

70 
Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương 

pháp thử, thi công, nghiệm thu 

TCVN 8789:2011 

TCVN 8790:2011 

71 Hàn kim loại – Thuật ngữ và định nghĩa 

TCVN 5017-1:2010 

(ISO 857-1:1998) 

TCVN 5017-2:2010 

(ISO 857-2:1998) 

72 Kết cấu thép – Gia công, lắp ráp và nghiệm thu TCVN 10307:2014 

73 Tiêu chuẩn kỹ thuật hàn cầu thép 22 TCN 280-01 

74 Phụ gia hoá học cho bê tông TCVN 8826:2011 

75 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 

76 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN4085:2011 

77 Xi măng – danh mục chỉ tiêu chất lượng TCVN 4745:2005 

78 Xi măng xây trát TCVN 9202:2012 

79 Thép tấm kết cấu cán nóng TCVN 6522:2008 

80 Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cao su cốt bản thép 

AASHTO M251 – 06 – 

UL 

ASTM D4014 – 

03(2007) 

81 

Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – 

Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu 

âm và súng bật nẩy 

TCVN 9335:2012 

82 
Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động 

biến dạng nhỏ 
TCVN 9397:2012 

83 
Xi măng – Phương pháp thử - Phương pháp xác định 

nhiệt thủy hóa 
TCVN 6070-2005 

84 Xi măng – Phương pháp xác định giới hạn bền khi TCVN 3736-82 
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TT Tên tiêu chuẩn 
Mã hiệu tiêu chuẩn  

áp dụng 

nén 

85 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ 

thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng 

ẩm  

TCVN 9345:2012 

86 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

87 
Quy phạm thiết kế và thi công nền đường đắp trên đất 

mềm yếu 
JTJ017-96 

88 Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012 

89 

Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công  và nghiệm thu 

mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình 

giao thông 

QĐ 1951/QĐ-BGTVT 

ngày 17/8/2012 

90 

Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn 

bánh xe của BTN xác định bằng thiết bị Wheel 

tracking 

QĐ 1617/QĐ-BGTVT 

ngày 29/4/2014 

91 Tổ chức thi công TCVN 4055-2012 

92 

Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công nghệ 

đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) 

trên đường ô tô 

QĐ 3095/QĐ-BGTVT 

ngày 7/10/2013 

93 Màng phản quang dung cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018 

94 
Sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen 

rải nóng – thi công và nghiệm thu 

TCCS 06:2013 TCĐB 

VN 

95 Thi nghiệm độ ổn định với nước của BTN AASHTO T283 

96 
Gia cố nền yếu bằng giếng cát – Thi công và nghiệm 

thu 
TCVN 11713:2017 

97 

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kỹ 

thuật trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu 

lớp móng CPĐD GCXM trong kết cấu mặt đường ô tô 

QĐ 2218/QĐ-BGTVT 

ngày 16/10/2018 
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