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

          Xem xét Báo cáo số 2173/BC-SGTVT ngày 19/9/2018 của Sở Giao thông 
vận tải về tình hình sạt lở và phương án xử lý đối với công trình: Đấu nối đường 
Bản Nằm – Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới, huyện 
Tràng Định, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý phương án xử lý đối với 02 vị trí sạt lở tại Km5+083m – 
Km5+123m và Km25+112m – Km25+142m, công trình: Đấu nối đường Bản Nằm 
– Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới, huyện Tràng Định 
như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện việc thiết kế 
điều chỉnh, bổ sung dự án đối với vị trí Km5+083m – Km5+123m theo quy định. 
Đồng thời xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của nhà thầu đối với việc nền mặt 
đường bị lún, sạt lở tại Km25+112m – Km25+142m, chỉ đạo nhà thầu thi công 
thực hiện khắc phục hoàn trả lại theo quy định, thường xuyên kiểm tra, thực hiện 
các biện pháp cảnh báo (rào chắn và biển báo...) để đảm bảo an toàn giao thông 
trên tuyến. 

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 huyện Tràng Định; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, KTTH, TT THCB; 
- Lưu: VT, VAT.          
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