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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 
 

Xem xét Công văn số 154/SGTVT-KHTC ngày 22/01/2020 của Sở Giao 

thông vận tải về việc cho phép điều chỉnh kết cấu mặt đường và tổng mức đầu tư 

công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0-Km3+654, ĐT.243, UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh kết cấu mặt đường, tổng mức đầu tư và cơ 

cấu nguồn vốn xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0 - 

Km3+654, đường tỉnh ĐT.243 để nâng cao cường độ mặt đường như đề xuất của 

Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau:  

- Thay lớp láng nhũ tương nhựa 03 lớp, dày 3,0cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5 

kg/m
2
 bằng lớp thảm bê tông nhựa C12,5 dày 7cm đối với đoạn Km0-Km2. 

- Bổ sung lớp tưới thấm trên lớp cào bóc đường cũ, lượng nhựa 1kg/m
2
 đối 

với đoạn Km0-Km2. 

- Tổng mức đầu tư công trình sau điều chỉnh là 8.982.727.000 đồng. 

- Chi phí xây dựng phát sinh tăng sau khi điều chỉnh kết cấu mặt đường bằng 

lớp thảm bê tông nhựa do các doanh nghiệp (Công ty TNHH Thịnh An Bình, Công 

ty TNHH Nhật Tiến, Công ty Cổ phần ACC78, Công ty Cổ phần XNH Kim Thạch 

Phát, Công ty TNHH Hoàng Khánh theo biên bản ngày 16/12/2019) khai thác 

khoáng sản (mỏ đá) thường xuyên sử dụng đoạn đường đóng góp và tổ chức thực 

hiện dưới sự giám sát về quy trình kỹ thuật thi công và kiểm soát chất lượng xây 

dựng của Sở Giao thông vận tải. 

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh thiết  

kế và tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0-Km3+654, 

đường tỉnh ĐT.243 theo quy định.  

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn kỹ thuật công 

tác thi công và nghiệm thu lớp thảm mặt đường đoạn Km0-Km2 do các doanh 

nghiệp khai thác khoáng sản (mỏ đá) thực hiện, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của chủ đầu tư công trình theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;        

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VAT).                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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