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Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 
Xem xét Công văn số 283/CV-BQLDA ngày 12/6/2018 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng về việc đề nghị thiết kế bản vẽ thi công một số hạng mục công 
trình: Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường tuần tra biên giới, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương về giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung đối với đoạn 
tuyến qua trước Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi theo 
đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau: 

Mở rộng mặt đường đoạn từ Km29+123,3 đến Km29+216,3 bên phải tuyến, 
trong đó đoạn Km29+138,3 đến Km29+201.3 (dài 63m) mở rộng thêm 4,0m, đoạn 
vuốt nối mỗi đầu dài 15m để tạo cảnh quan, làm làn đỗ xe thực hiện kiểm tra thủ 
tục xuất nhập khẩu trước Nhà làm việc liên ngành. Kết cấu phần mở rộng như kết 
cấu áo đường tuyến chính đã phê duyệt; thiết kế rãnh biên dạng hình tam giác để 
thoát nước mặt đường. 

2. Đối với vị trí cống tròn D=1500mm tại Km28+369m: Việc để Chủ dự án 
bến bãi đỗ xe san lấp toàn bộ phía hạ lưu cống và phạm vi đất của đường bộ dẫn 
đến hiện trạng thay đổi ảnh hưởng đến kết cấu công trình đường bộ là thuộc trách 
nhiệm quản lý dự án của Ban; giải pháp đề xuất của Ban về việc kéo dài cống 
D=1500 ra đến bờ sông dài 133m, làm phát sinh khoảng 780 triệu đồng, sử dụng 
kinh phí của dự án (NS nhà nước) để khắc phục tồn tại cho phù hợp với Dự án bến 
bãi của Doanh nghiệp là vô lý, không đúng quy định.  

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nghiêm túc thực hiện ý kiến 
chỉ đạo tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh, đồng 
thời có giải pháp kỹ thuật tạo rãnh mương thoát nước phía hạ lưu chạy dọc theo 
tuyến và thoát ra đến bờ sông, đảm bảo thoát nước với kinh phí thấp nhất. 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện các công 
việc cần để điều chỉnh, bổ sung thiết kế theo quy định, trên nguyên tắc không vượt 
tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 
các cơ quan liên quan thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD; 
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
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