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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 
 

Số:          /UBND-KTN 
V/v sửa chữa tuyến đường ĐH.21, 

ĐH.28 huyện Cao Lộc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                                                                                             

     Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

                         

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc. 

 

Xem xét Báo cáo số 745/BC-SGTVT ngày 30/3/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về việc đề xuất phương án sửa chữa tuyến đường ĐH.21, ĐH.28 huyện Cao 

Lộc, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý với nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Giao thông vận tải về 

phương án sửa chữa tuyến đường ĐH.21 và ĐH.28 huyện Cao Lộc tại Báo cáo trên 

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 các tuyến đường huyện. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan để thực hiện: 

- Rà soát, điều chỉnh kết cấu mặt đường dự án: Đường giao thông Bản Ngõa 

- Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, huyện Cao Lộc từ kết cấu mặt đường bê tông xi 

măng sang kết cấu mặt đường láng nhựa để tiết giảm chi phí xây dựng; phần kinh 

phí tiết kiệm sau khi điều chỉnh được bố trí thực hiện sửa chữa đường huyện 

ĐH.21. 

- Triển khai sửa chữa mặt đường đoạn Km0 - Km8, đường huyện ĐH.21 

theo công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ, đảm bảo hoàn thành trong quý 3 

năm 2020. 

3. UBND huyện Cao Lộc: 

-  Khẩn trương triển khai thực hiện công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ 

nền,  mặt  đường  đoạn  Km0 -  Km1+500,  Km10+100 -  Km11+200,  Km25 -

Km27+600, ĐH.28 (Cao Lộc - Ba Sơn) trong Kế hoạch bảo trì công trình đường  

bộ địa phương năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số  

2301/QĐ-UBND ngày 25/11/2019, đảm bảo hoàn thành trong quý 3 năm 2020. 

- Chủ động cân đối các nguồn vốn của huyện để bố trí tiếp tục sửa chữa các 

đoạn còn lại của tuyến đường huyện ĐH.21. 

- Tập trung thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên các 

tuyến đường do huyện quản lý theo phân cấp, đảm bảo lưu thông êm thuận, an 
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toàn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn 

đường bộ trên tuyến./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, TC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- CPVP 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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