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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

  

Xét Tờ trình số 2627/TTr-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vận 
tải về việc cho phép điều chỉnh bổ sung khối lượng công trình: Sửa chữa hư hỏng 
cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km10+100 - Km11+00 đường 
tỉnh ĐT.239 (Pắc Ve - Điềm He), UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc công trình: Sửa chữa 
hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km10+100 - 
Km11+00 đường tỉnh ĐT.239 (Pắc Ve - Điềm He), cụ thể: Bổ sung khối lượng mở 
rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn từ Km9+977,87 - Km10+611,08, dài 
633,21m; láng nhựa trên mặt đường cũ đã bị bong bật, hư hỏng đối với đoạn từ 
Km10+611,08 - Km10+812,66, chiều dài 201,58m và bổ sung một số khối lượng nhỏ 
lẻ khác như cọc tiêu, thanh chống giữa hai thành rãnh, cống thủy lợi qua đường để 
phù hợp với thực tế thi công, nâng cao khả năng khai thác, tạo điều kiện giao thông 
thuận lợi trong khu vực. 

2. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh, bổ 
sung khối lượng và dự toán công trình theo quy định./. 

 

Nơi nhận:              
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD; 
- Kho bạc NN Lạng Sơn; 
- UBND huyện Văn Quan; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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