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Kính gửi: Sở Giao th ng vận tải. 

 Xem xét Báo cáo số 3098/BC-SGTVT ngày 20/12/2019 của Sở Giao th ng 

vận tải về việc đề xuất bổ sung và điều chỉnh kết cấu mặt đường Dự án: Đường dẫn 

vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho bổ sung, điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thuộc c ng 

tr nh: Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) để kết nối đồng 

bộ với nút giao giữa đường Phai Vệ và đường Lê Đại Hành, đảm bảo mỹ quan đ  

thị, phù hợp với thực tế thi c ng; khối lượng phát sinh sử dụng chi phí dự phòng 

của dự án như đề xuất của Sở Giao th ng vận tải, cụ thể như sau: 

a) Bổ sung khối lượng đoạn tuyến từ nút giao giữa đường Phai Vệ và đường 

Lê Đại Hành đến điểm đầu của Dự án, chiều dài 90m:  

- Trên cở sở mặt đường bê t ng xi măng cũ tiến hành bù vênh sau đó thảm 

lớp bê t ng nhựa dày 7cm, đối với đoạn mặt đường bị thắt hẹp (dài khoảng 54m) 

th  sử dụng kết cấu cạp mở rộng tại Mục b Văn bản này, đảm bảo đủ chiều rộng 

mặt đường là 7,5m. 

- Lắp đặt Block hè phố bằng bê t ng xi măng và làm rãnh biên trên doạn 

tuyến bổ sung (không làm vỉa hè). 

- Sửa chữa nâng cao 9 vị trí nắp hố ga và bổ sung 6 vị trí hố thu nước rãnh 

biên để dẫn nước vào hệ thống cống dọc của đường; bổ sung hệ thống cột điện 

chiếu sáng (02 cột); xây  dựng  hoàn  trả  đường  ống  cấp  nước  sinh  hoạt  bằng  

ống  HDPE D50mm, dài 184m.  

b) Điều chỉnh kết cấu mặt đường phần cạp mở rộng (trên đoạn tuyến nhánh 

số 1 và đoạn bổ sung 90m nêu trên) để hạn chế ảnh hưởng đến nhà dân khi lu lèn 

và đảm bảo chất lượng thi c ng, kết cấu điều chỉnh từ trên xuống dưới như sau: 

+ Lớp bê t ng nhựa C12.5 dày 7cm; 

+ Tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2; 

+ Lớp bê t ng xi măng mác 300, dày 24 cm; 

+ Lớp bạt chống thấm + Lớp cát mịn tạo phẳng trung b nh dày 01cm; 

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 12cm. 

c) Bổ sung khối lượng giải phóng mặt bằng khoảng 235m
2
. 

2. Sở Giao th ng vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các c ng việc tiếp 

theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 

- Kho bạc NN Lạng Sơn; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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