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Số: 4680 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 12  tháng 11 năm 2019 

V/v xây dựng chỉ dẫn thi công 
và định mức kinh tế - kỹ thuật 
của công nghệ sử dụng tro bay 
kết hợp xi măng gia cố nền đất 
để cứng hóa mặt đường giao 

thông nông thôn 

 

   

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Công văn số 2592/SGTVT-QLCL, ngày 01/11/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng chỉ dẫn thi 
công và định mức kinh tế - kỹ thuật của công nghệ gia cố đất bằng chất liên kết 
vô cơ để cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý tiếp tục khảo sát, đánh giá thêm một số công trình đang thi công 
có sử dụng công nghệ tro bay kết hợp xi măng gia cố nền đất để đảm bảo cho 
việc xây dựng định mức đáp ứng được mục tiêu nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh; 
đồng thời xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế, 
đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư công trình. 

 Sở Giao thông vận tải phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng và các cơ 
quan liên quan để theo dõi, thu thập số liệu tại các dự án đã và đang triển khai 
khẩn trương xây dựng hoàn thành định mức kinh tế - kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 
thi công của công nghệ tro bay kết hợp xi măng gia cố nền đất trong năm 2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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