
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND-KT 

V/v vận dụng định mức công tác gia 

cố nền đường đất sử dụng xi măng và 

tro bay trong công trình đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

  

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 

 

Xem xét Báo cáo số 1907/BC-SGTVT ngày 30/7/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về việc hoàn thành định mức công tác gia cố nền đường đất sử dụng xi 

măng và tro bay hoặc xi măng và cát nghiền để cứng hóa đường giao thông nông 

thôn trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng về định mức công tác gia 

cố nền đường đất sử dụng xi măng và tro bay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Văn 

bản số 3608/BXD-KTXD ngày 28/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tiếp tục vận dụng định mức công tác gia cố nền đường đất sử 

dụng xi măng và tro bay trong công trình đường giao thông nông thôn tại Văn bản 

số 3438/VKT-ĐM ngày 16/12/2019 của Viện Kinh tế xây dựng, đã được Bộ Xây 

dựng cho ý kiến tại Công văn số 3608/BXD-KTXD ngày 28/7/2020 để lập, quản lý 

chi phí và thực hiện thanh, quyết toán các dự án giao thông có yêu cầu kỹ thuật, 

điều kiện thi công, biện pháp thi công và dây chuyền máy móc, thiết bị thi công 

tương tự với dự án đã thực hiện để xây dựng định mức nhằm thu thập thêm số liệu 

thực tế, đánh giá hiệu quả của công nghệ, làm cơ sở xem xét việc áp dụng đại trà. 

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan khảo sát, tổng hợp số liệu trên cơ sở kết quả thực hiện tại một số dự án 

theo các nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3608/BXD-KTXD 

ngày 28/7/2020. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả, năng xuất của công nghệ, đảm 

bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo quy định về quản lý 

định mức để tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành chỉ dẫn kỹ thuật thi công và 

định mức khi đủ điều kiện áp dụng định mức phục vụ quản lý chung trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, 

KH&CN; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;  

- Ban QLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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