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Số:           /UBND-KTN 
V/v kiểm định, sửa chữa cầu Na 

Hoa trên tuyến đường ĐT.242 (Phố 

Vị - Đèo Cà) và cầu Đồng Mỏ trên 

tuyến đường Đại Huề, thị trấn 

Đồng Mỏ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

                         

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng. 

 

Xem xét Báo cáo số 113/BC-SKHĐT ngày 31/3/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc kiểm tra, xem xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải về kiểm định, 

sửa chữa cầu Na Hoa trên tuyến đường ĐT.242 (Phố Vị - Đèo Cà) và cầu Đồng 

Mỏ trên tuyến đường Đại Huề (nối từ thị trấn Đồng Mỏ ra Quốc lộ 1), UBND tỉnh 

có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý chủ trương cho thực hiện kiểm định cầu Na Hoa trên tuyến 

ĐT.242 (Phố Vị - Đèo Cà) và cầu Đồng Mỏ trên tuyến đường Đại Huề (nối từ thị 

trấn Đồng Mỏ ra Quốc lộ 1) theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải để làm cơ sở 

cắm biển tải trọng khai thác của cầu và có giải pháp sửa chữa phù hợp.  

Giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện kiểm định 02 

vị trí cầu nêu trên; đồng thời phối hợp với UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng 

thường xuyên kiểm soát lưu lượng và tải trọng xe đi qua cầu để có biện pháp xử lý 

phù hợp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho kết cấu công trình. Sau khi có kết 

quả kiểm định công trình, Sở Giao thông vận tải đề xuất quy mô sửa chữa, cắm 

biển tải trọng khai thác cầu, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.  

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện kiểm định, sửa chữa công 

trình./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 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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