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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm 

tra dự án thành phần Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu 

Lũng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản  

đường địa phương (LRAMP) 

 

 

Ngày 11/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm 

tra tình hình thực hiện dự án thành phần Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, 

huyện Hữu Lũng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản 

đường địa phương (LRAMP). Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện 

lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư), 

lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng; các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tham gia thực hiện 

dự án. 

Sau khi kiểm tra tại thực địa, nghe Chủ đầu tư và UBND huyện Hữu Lũng 

báo cáo tình hình thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thời gian qua, được sự quan tâm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND 

tỉnh, các sở, ngành liên quan, tuyến đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, 

huyện Hữu Lũng đã được cân nhắc lựa chọn, đưa vào dự án đầu tư xây dựng cầu 

dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) để đầu tư xây dựng, đảm 

bảo tính kết nối, đi qua các khu dân cư, khu trung tâm xã…, phục vụ nhu cầu giao 

thương hàng hóa ngày càng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Đánh giá chung, việc đầu tư dự án với quy mô, kết cấu hợp lý, suất đầu tư thấp, 

phát huy hiệu quả đầu tư, cần được nhân rộng trong xây dựng đường giao thông 

nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Đánh giá về tiến độ thi công dự án cơ bản đạt yêu cầu, tổng giá trị hoàn 

thành đến nay đạt 63,61%, mặc dù mới được khởi công từ ngày 25/11/2019 và 

trong quá trình thi công đã chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp nghỉ Tết 

Nguyên Đán. Để đạt được kết quả như vậy, Chủ đầu tư, UBND huyện Hữu Lũng 

và các nhà thầu thi công đã rất nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên khối lượng công việc còn 

lại phải thực hiện tương đối lớn, trong khi thời hạn hoàn thành theo Hợp đồng là 

đến ngày 25/4/2020.  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo 

kế hoạch đề ra, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, 
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UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, UBND huyện Hữu Lũng, các nhà thầu thi công và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các công việc sau: 

1. Công tác giải phóng mặt bằng 

UBND huyện Hữu Lũng tập trung thực hiện giải quyết dứt điểm đối với 03 

hộ gia đình, cá nhân và công trình hạ tầng trên tuyến còn vướng mắc để bàn giao 

bằng cho đơn vị thi công trong tháng 3/2020, cụ thể là: 

a) Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với Chủ đầu 

tư, UBND xã để tuyên truyền, vận động kết hợp các giải pháp hỗ trợ phù hợp đối 

với 03 hộ gia đình, cá nhân ông Lý Văn Noóng (thôn Đồng Mỷ, xã Vân Nham), 

ông Hoàng Văn Pẹt (thôn Coóc Mò, xã Minh Sơn) và hộ ông Trường Lan (thôn Hố 

Mười, xã Minh Sơn) bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án.  

b) Đối với một số cột điện điện hạ thế trước đây xây dựng trong phạm vi đất 

đường bộ mà không có giấy phép thi công, xây dựng trái phép: UBND huyện Hữu 

Lũng yêu cầu cơ quan chủ quản công trình điện hạ thế tự thực hiện di chuyển xong 

trong tháng 3/2020. Đối với những vị trí cột điện trước đây được thi công đúng quy 

định thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với Chủ đầu tư tính 

toán phương án di chuyển và khẩn trương thực hiện theo thời hạn yêu cầu nêu trên. 

2. Công tác thi công 

- Yêu cầu Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát tăng cường công tác quản lý chất 

lượng công trình, đặc biệt lưu ý hạng mục lề đường phải đảm bảo yêu cầu về độ 

chặt và độ dốc ngang, rãnh thoát nước phải đảm bảo độ dốc dọc và phù hợp với địa 

hình để giữ ổn định cho nền, mặt đường; thực hiện công tác bảo dưỡng mặt đường 

láng nhựa sau khi thi công theo đúng quy trình kỹ thuật.  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chỉ đạo Tư vấn 

giám sát, các nhà thầu thi công tranh thủ các yếu tố thuận lợi như thời tiết, mặt 

bằng để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời thực hiện tốt công tác đảm 

bảo giao thông trên tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, đảm bảo an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường, lưu ý thường xuyên phun nước để hạn chế bụi ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. Thực hiện khắc phục việc đất xô sạt và nước 

chảy từ cửa cống, rãnh trực tiếp xuống ruộng, vườn của người dân. 

3. Đối với kiến nghị bổ sung nhánh rẽ Minh Sơn - Đô Lương 

- Đồng ý về chủ trương bổ sung tuyến nhánh re ̃Minh Sơn - Đô Lương thuộc 

đường huyện ĐH97, dài khoảng 5,5km sử dụng chi phí dự phòng của dự án để kết 

nối liên thông từ xã Minh Sơn ra Quốc lộ1A, phục vụ dân sinh, tăng hiệu quả đầu 

tư dự án. 

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam (cơ quan điều phối Dự án LRAMP) bằng văn bản về chủ trương bổ sung 

tuyến nhánh re ̃nêu trên theo quy định . Trong đó kiến nghị, đề xuất với Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam cho sử dụng công nghệ gia cố nền đường bằng xi măng và tro 

bay hoặc xi măng và cát nghiền, sau đó láng nhựa 3 lớp lên trên lớp nền móng 
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đường đã gia cố đối với đoạn nhánh rẽ bổ sung để đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật, 

nâng cao hiêu quả đầu tư, hiệu quả khai thác của tuyến đường. Chỉ đạo Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ động lập hồ sơ thiết kế bổ sung 

kịp thời. 

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối, đề xuất UBND tỉnh bố trí 

khoảng 6,0 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng của địa phương cho Dự án LRAMP trong 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./. 

 

Nơi nhận:                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT;  

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông;  

- CPVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: TH,  KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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