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Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

 Xem xét Công văn số 1497/SGTVT-BQLXD ngày 12/6/2020 của Sở Giao 

thông vận tải về việc đề xuất điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du 

lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6 - Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh kết cấu mặt đường, châm trước chiều 

rộng nền đường theo hiện trạng tại một số vị trí cục bộ do địa hình khó khăn và 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu 

Sơn (đoạn Km6-Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phù hợp 

với thực tế thi công, hạn chế đào phá núi, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan 

Khu du lịch Mẫu Sơn, giảm kinh phí xây dựng, thuận lợi cho công tác đảm bảo 

giao thông trên tuyến đường độc đạo trong quá trình thi công như đề xuất của Sở 

Giao thông vận tải tại Công văn trên, cụ thể như sau:  

a) Điều chỉnh kết cấu mặt đường từ mặt đường bê tông xi măng sang mặt 

đường bê tông nhựa nhằm giảm kinh phí xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công. 

b) Điều chỉnh hướng tuyến bám sát theo tim đường hiện tại để tận dụng tối 

đa nền đường cũ, giảm khối lượng đào nền đường (châm chước bán kính một số vị 

trí đường cong nằm do địa hình khó khăn), những đoạn nền đường phía ta luy 

dương có địa chất là đá cấp III thì không đào mở rộng (giữ nguyên  theo  hiện  

trạng  mặt đường cũ); bổ sung cạp lề đường đến sát mép rãnh dọc đối với phía ta luy 

dương để mở rộng mặt đường xe chạy, kết cấu lề đường như kết cấu mặt đường. 

c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2021. 

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để 

điều chỉnh dự án theo quy định. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sau 

khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án./. 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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