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There are no translations available.
Hạng mục thi công công trình Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần
lễ cấp cao APEC 2017; Hạng mục: Xây lắp tuyến đường Hà Huy Tập triển khai thi công
theo Giấy phép thi công số 740/GP-SGTVT ngày 14/8/2017 do Sở Giao thông vận tải cấp;
cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư kiêm Điều hành dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.

- Địa chỉ: Số 171 đường An Dương Vương, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 0236.2473874.

2. Nội dung thi công:

Thi công cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Hà Huy Tập - Đoạn từ nút giao đường Trần Cao
Vân đến nút giao đường Trường Chinh. Bề rộng vỉa hè sửa chữa bằng bề rộng hiện trạng
B=(4,40÷5,30)m, cụ thể:

a) Nội dung thực hiện: Sửa chữa vỉa hè; bổ sung lối đi và lên, xuống cho người khuyết tật;
thay thế hố trồng cây; bổ sung các dải trồng cây xanh; thay thế bó vỉa và dầm cửa thu các vị
trí hư hỏng; bổ sung hố thu nước và lưới chắn rác, lắp đặt van lật ngăn mùi; nâng, hạ hố ga; bổ
sung vịnh đỗ xe. Các nội dung khác theo từng đoạn:

1/4

Triển khai thi công Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Hạng m
Wednesday, 16 August 2017 15:12

- Đoạn từ đường Trần Cao Vân đến đường Nguyễn Nghiêm: Lát mới bằng gạch Terazo; làm
mới bó vỉa loại vát từ đoạn đường Trần Cao Vân đến đường Điện Biên Phủ.

- Đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến đường Trường Chinh: Giữ nguyên vỉa hè hiện trạng
bằng gạch Block, sửa chữa tại các vị trí hư hỏng, sụt lún. Riêng vỉa hè trước trụ sở công an
quận Thanh Khê, lát mới bằng gạch Terrazzo.

- Vịnh đỗ xe: Bố trí 02 vịnh đỗ xe máy trước trường Huỳnh Ngọc Huệ, Huỳnh Thúc Kháng và
Bế Văn Đàn, thông tin cụ thể:

+ Kết cấu mặt đường: Bằng BT M250 dày 20cm, dưới đệm móng cấp phối đá dăm Dmax25
dày 15cm;

+ Mương dọc, hố ga thoát nước, hố ga bưu điện: Hạ hố ga bằng cao độ mặt đường, làm mới
đan hố ga, mương dọc bằng BTCT M250;

+ Dải trồng cây, bó vỉa: Làm mới bằng BT M250 lắp ghép. Bó vỉa loại vát;

+ Cửa thu nước: Gồm hố thu, lưới chắn rác, ống HDPE và van lật ngăn mùi.

b) Giải pháp kết cấu:
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- Lát gạch vỉa hè: Gạch Terazo loại 1, dưới lớp vữa xi măng dày 2cm, móng bêtông M100 dày
8cm. Phạm vi lối đi cho người khuyết tật rộng 60cm lát bằng gạch dẫn hướng, có kết cấu tương
tự như lát gạch terrazo; hạ bó vỉa và vát dốc vỉa hè tại một số vị trí đi bộ sang đường phù hợp.
Riêng các vị trí lối đi qua dải phân cách, để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng các phương
tiện quay đầu xe nên giữ nguyên theo hiện trạng, không hạ thấp lối đi bộ trên dải phân cách.

- Gờ chắn vỉa hè, bó bồn dải trồng cây: Bằng BT M200 đổ tại chỗ;

- Hố trồng cây: Hạ bằng cao độ vỉa hè, cấu tạo BTCT M250 đúc sẵn. Các vị trí kích thước rễ
cây trồi, to cho phép đổ bê tông tại chỗ;

- Lưới chắn rác, dầm cửa thu: Bằng BTCT M250 đúc sẵn;

- Sơn kẻ vạch: Bằng sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm.

- Bó vỉa: Bằng BT M250 đúc sẵn dạng vát cao 12,5cm;

- Hố thu nước: Bằng BTCT M250 đỗ tại chỗ;

- Đan hố ga, đan mương ngang: Bằng BTCT M250 đúc sẵn;

- Cây xanh trong dải trồng cây: Gồm cây Huỳnh anh, Tai tượng đỏ, Ngũ gia bì, Hoàn kiếm, Cỏ
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lá gừng. Chủng loại cụ thể trong hồ sơ thiết kế.

3. Thời gian thi công: Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 30/10/2017.

P. QLCKHTGT
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