
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:         /UBND-KTN 

V/v điều chỉnh, bổ sung một số 

hạng mục thuộc công trình: Đường 

Lũng Pa - Pác Kéo, huyện Văn 

Quan (Dự án LRAMP) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông. 

  

Xem xét Công văn số 05/BQLDA-QLDA ngày 06/01/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải về 

việc đề nghị cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình: Đường 

Lũng Pa - Pác Kéo, huyện Văn Quan (Dự án LRAMP), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công 

trình: Đường Lũng Pa - Pác Kéo, huyện Văn Quan (Dự án LRAMP), sử dụng 

nguồn vốn dự phòng của dự án trên nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã 

được phê duyệt theo như đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông (chủ đầu tư) tại Công văn trên, cụ thể như sau:  

a) Điều chỉnh kết cấu mặt đường trên đoạn tuyến từ Km0+515.41m - 

Km0+822.54m (dài khoảng 307m) từ mặt đường láng nhựa sang mặt đường bê 

tông xi măng để đảm bảo ổn định nền, mặt đường, phù hợp với địa hình đoạn 

tuyến có độ dốc lớn (10%). 

b) Bổ sung Kè ta luy âm bên trái cọc TĐ31 (Km1+160.40m) và Kè ta luy 

dương bên phải cọc P31 (Km1+169.21m) để đảm bảo an toàn cho nhà dân. 

c) Điều chỉnh địa chất nền đường trên phạm vi đoạn từ Km0+779.91 - 

Km0+794,91m (tuyến chính) và đoạn tuyến nhánh Kéo Ca - Pó Tuốc cho phù hợp 

với thực tế hiện trường thi công. 

d) Bổ sung khối lượng sữa chữa mặt ngầm cũ từ Km4+050,40m - 

Km4+255,32m thuộc tuyến nhánh Khun Lầu để khắc phục hư hỏng, đảm bảo an 

toàn giao thông và đồng bộ với các công trình trên tuyến.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện các 

công việc cần thiết để điều chỉnh dự án theo quy định. 

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thẩm định, lựa chọn các giải pháp 

kết cấu để đảm bảo ổn định công trình, nâng cao khả năng khai thác của tuyến 

đường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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