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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2019 

  
     Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Nghiên cứu nội dung Công văn số 7418/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 
06/11/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý, khai thác các công 
trình cầu, cống và các tuyến đường thuộc Dự án LRAMP, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ 
đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các địa phương nơi có công trình thuộc Dự án 
LRAMP tăng cường công tác quản lý, thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn 
các phương tiện lưu thông quá tải trọng cho phép của các cầu, tuyến đường đối với 
các công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đang trong thời gian bảo 
hành, chưa bàn giao cho các huyện quản lý. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện trong việc tổ chức thực 
hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các cầu, tuyến đường thuộc Dự án 
LRAMP theo quy định hiện hành đối với các công trình đã bàn giao cho các huyện 
quản lý, vận hành. 

2. UBND các huyện tăng cường công tác quản lý, bảo trì và vận hành khai 
thác đối với các công trình cầu, đường thuộc Dự án LRAMP sau khi đã tiếp nhận 
bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông - Sở 
Giao thông vận tải, đảm bảo tuổi thọ và an toàn cho công trình, tuân thủ các quy 
định về quản lý, bảo vệ kết cấu công trình giao thông.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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