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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 3203/BC-SGTVT ngày 30/12/2019 của Sở Giao 

thông vận tải về việc vận dụng định mức công tác gia cố nền đường đất sử dụng xi 

măng và tro bay hoặc xi măng và cát nghiền để cứng hóa đường giao thông nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, kèm theo Văn bản số 3438/VKT-ĐM ngày 

16/12/2019 của Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc sử dụng công nghệ vật liệu mới trong đầu tư xây dựng mới cũng như 

cải tạo, sửa chữa đường giao thông, trong đó có công nghệ gia cố nền đường đất sử 

dụng xi măng và tro bay là hết sức cần thiết, nhằm tiết giảm chi phí xây dựng, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong điều kiện chưa có hệ thống định mức kinh 

tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành, để có cơ sở cho việc triển khai thi 

công nhân rộng, cũng như phục vụ công tác thanh, quyết toán đối với các công 

trình đã thi công bằng công nghệ này, UBND tỉnh đồng ý vận dụng định mức kèm 

theo Văn bản số 3438/VKT-ĐM ngày 16/12/2019 của Viện Kinh tế xây dựng để 

lập, quản lý chi phí và thực hiện thanh, quyết toán các công trình đường giao thông 

trên địa bàn tỉnh có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và dây 

chuyền máy móc, thiết bị thi công tương tự với dự án đã thực hiện. Khi thanh toán 

khối lượng hoàn thành, cơ quan quản lý vốn phải giữ lại từ 20-30% giá trị khối 

lượng thanh toán; công trình chỉ được quyết toán khi hệ thống định mức kinh tế - 

kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền ban hành. 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng, 

các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, thu thập, tổng hợp số liệu trên cơ sở kết 

quả thực hiện các dự án đã được triển khai và một số dự án tiếp theo để đánh giá, 

điều chỉnh hao phí định mức cho phù hợp với thực tế triển khai; tham mưu, trình 

cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chỉ d n kỹ thuật thi công và nghiệm thu, ban 

hành chính thức định mức kinh tế - kỹ thuật của công nghệ tro bay kết hợp xi măng 

gia cố nền đất theo quy định. Thời hạn hoàn thành trong Quý II/2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, KH&CN; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- 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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