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

Xem xét Báo cáo số 1631/BC-SGTVT ngày 19/7/2018 của Sở Giao thông 
vận tải về việc lựa chọn hàm lượng nhựa trong thành phần hỗn hợp bê tông nhựa 
mặt đường dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, đồng chí 
Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Sở giao thông vận tải về việc thiết kế 
thành phần hỗn hợp bê tông nhựa tại Báo cáo trên. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm thực hiện các 
công việc cần thiết để điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình, thẩm định, phê duyệt 
theo quy định để làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng phục vụ công tác thanh, quyết 
toán theo đúng quy định của phấp luật hiện hành; tăng cường giám sát, quản lý 
chất lượng công trình, tập trung chi đạo đẩy nhanh tiến độ thi công; rút kinh 
nghiệm trong việc báo cáo kịp thời những điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự 
án. 

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: GTVT, KH&ĐT, TC, XD; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTN; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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