
 
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 2385 /VP-KTN 

V/v hoàn trả mặt đường, đảm bảo 
an toàn giao thông dự án Hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải 
Thành phố Lạng Sơn 

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

 
Lạng Sơn, ngày  27 tháng 6 năm 2018 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Hiện tại Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Lạng Sơn 
(Giai đoạn 1) đã thi công cơ bản hoàn thành, các gói thầu xây dựng hệ thống thoát 
nước đạt trên 95% khối lượng. Tuy nhiên việc hoàn trả kết cấu nền, mặt đường còn 
nhiều vị trí, đoạn tuyến trên địa bàn thành phố (đường Trần Phú, Bà Triệu, Bắc 
Sơn, Hòa Bình, Nguyễn Du, Phai Vệ…) chưa đạt yêu cầu, có hiện tượng sụt lún 
mặt đường, ổ gà, vị trí các hố ga chênh cao, thấp so với mặt đường, không êm 
thuận, gây mất an toàn giao thông, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, gây bất tiện 
trong sinh hoạt, đi lại hằng ngày của Nhân dân... 

Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của 
Nhân dân được thuận tiện, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu: 

1. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư dự án) nghiêm 
túc, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, giám sát nhà thầu thực hiện khắc phục sửa chữa 
ngay các tồn tại nêu trên, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của đường, hồ sơ thiết kế đã 
được duyệt, chất lượng công trình theo quy định, tuân thủ giấy phép thi công đã 
được cấp, yêu cầu phải thực hiện xong trước ngày 06/7/2018. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND 
thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khắc phục sửa chữa của Chủ 
đầu tư đảm bảo theo yêu cầu tại Mục 1 Văn bản này, xử lý nghiêm các vi phạm 
theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện khắc phục trước ngày 
10/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn và 
các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, TN&MT; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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