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Kính gửi: UBND huyện Bình Gia. 

 

 Xem xét Công văn số 340/UBND-QLDA ngày 23/3/2020 của UBND 

huyện Bình Gia về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án: cứng hóa đường liên 

xã Thiện Hòa - Thiện Long  (Ba Biển -Kỳ Héc), huyện Bình Gia, UBND tỉnh có 

ý kiến như sau:  

1. Đồng ý chủ trương bổ sung đoạn tuyến đường dài khoảng 2,6km, sử 

dụng chi phí dự phòng của dự án, để kết nối nối từ điểm cuối dự án đang đầu tư 

xây dựng đến trung tâm xã Tân Hòa, phục vụ dân sinh, tăng hiệu quả đầu tư dự 

án, trên nguyên tắc không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Quy 

mô kỹ thuật cấp đường (Đường cấp B áp dụng cho địa hình miền núi theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380: 2014) như đoạn tuyến chính đang thi công. 

Riêng về kết cấu mặt đường, yêu cầu UBND huyện Bình Gia phối hợp 

với Sở Giao thông vận tải để xem xét sử dụng công nghệ gia cố nền đường bằng 

xi măng và tro bay hoặc xi măng và cát nghiền cho đoạn nhánh bổ sung nhằm 

cứng hóa tối đa chiều dài mặt đường, đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật, nâng cao 

hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hiệu quả khai thác của tuyến đường. 

2. UBND huyện Bình Gia có trách nhiệm thực hiện các công việc cần 

thiết để điều chỉnh dự án theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; 

- 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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