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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

                         

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư dựng tỉnh. 

Xem xét Báo cáo số 702/BC-BQLDA ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế cầu Nam 

Tiến và cầu Nà Tấu thuộc công trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân 

Văn - Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60); Báo cáo số 1704/BC-

SGTVT ngày 07/6/2022 của Sở Giao thông vận tải về kết quả xem xét đề nghị 

của Ban Quản lý dự án đầu tư dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế hạng mục cầu bản Nam Tiến  

(Km1+272) và cầu dầm Nà Tấu (Km4+297) thuộc công trình Xây dựng, cải tạo nâng 

cấp đường Tân Văn -  Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60) để phù hợp 

với điều kiện thực tế thi công, đảm bảo an toàn cho các công trình kiến trúc xung 

quanh khu vực, đảm bảo giao thông trong thi công, đảm bảo chất lượng công trình và 

phát huy hiệu quả đầu tư của dự án như phương án đề xuất của Sở Giao thông vận tải 

tại Báo cáo trên; khối lượng bổ sung sử dụng chi phí dự phòng, trên nguyên tắc không 

làm vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

-  Điều  chỉnh  giải  pháp  thiết  kế  cải  tạo  mở  rộng  cầu  bản  Nam  Tiến 

(Km1+272) Ln = 6,0m thành xây dựng mới toàn bộ vị trí cầu để đảm bảo an 

toàn trong quá trình thi công, đồng bộ kết cấu cầu sau khi xây dựng, nâng cao 

hiệu quả khai thác sử dụng. 

- Điều chỉnh giải pháp thiết kế móng mố phía cuối tuyến (mố M2) của vị trí cầu 

Nà Tấu (Km4+297) từ móng nông chuyển thành giải pháp móng cọc khoan nhồi. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế xây dựng, tổ 

chức thẩm định, phê duyệt theo quy định; tăng cường chỉ đạo các đơn vị thi 

công tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu để đây nhanh tiến độ thi công 

đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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