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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                 Hương Khê, ngày 17 tháng 02 năm 2020 

    

   Kính gửi: 

- Ban quản lý các dự án ĐTXD cơ bản huyện; 

         - UBND các xã, thị trấn. 

          

Thực hiện Văn bản số 347/SGTVT-QLCL ngày 13/02/2020 của Sở Giao thông 

Vận tải về việc khắc phục một số tồn tại trong quá trình trộn bê tông xi măng; 

Theo đánh giá của Sở GTVT qua kiểm tra một số công trình giao thông trên 

địa bàn tỉnh sử dụng bê tông xi măng làm kết cấu mặt đường giao thông, cụ thể như 

sau: “Quá trình trộn bê tông một số đơn vị dùng gầu máy xúc để xúc vật liệu (cát, đá, 

xi măng) rồi cho vào thùng chứa (hoặc hố đào) và cho vòi nước chảy trực tiếp vào 

thùng, sau đó dùng gầu để đảo, trộn bê tông. Việc trộn bê tông theo phương pháp này 

là không tuân thủ về quy trình thi công bê tông xi măng theo TCVN 4453:1995; cốt 

liệu, lượng nước không được kiểm soát theo thành phần cấp phối đã được thiết kế, 

hỗn hợp bê tông sau khi trộn không đồng đều, độ sụt thường lớn hơn nhiều so với 

thiết kế nên chất lượng bê tông không đảm bảo. Bê tông sau khi trộn xong được cho 

lên các xe bê tông tự chế vận chuyển đến nơi đổ, quá trình vận chuyển thùng trộn 

không đảo hoặc đảo không đúng quy định làm cho bê tông bị phân tầng”. 

Để tăng cường đảm bảo chất lượng công trình giao thông sử dụng bê tông xi 

măng làm kết cấu mặt đường giao thông; UBND huyện yêu cầu Ban QL các dự án 

ĐTXD cơ bản huyện, UBND các xã, thị trấn: Nghiêm cấm các nhà thầu thi công sử 

dụng các biện pháp trộn và vận chuyển bê tông như trên, việc thi công cần tuân thủ 

các quy trình, quy phạm theo hiện hành; công tác trộn bê tông xi măng phải được trộn 

bằng máy trộn chuyên dụng, vật liệu (cát, đá, xi măng, nước) đưa vào trộn phải được 

kiểm soát theo thành phần cấp phối đã thiết kế (sử dụng các dụng cụ như thùng, hộc 

để đong đo vật liệu, lượng nước); việc sử dụng xe bồn để vận chuyển bê tông phải sử 

dụng xe đúng thiết kế của nhà sản xuất. 

Yêu cầu Trưởng ban QL các DA ĐTXD cơ bản huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GTVT; (báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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