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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 1149/SGTVT-BQLDA ngày 29/5/2018 của 
Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị đề nghị xử lý sạt trượt mái taluy dương 
Công trình: Đoạn Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân 
Minh), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý về việc điều chỉnh thiết kế mái ta luy dương nền đường đối với 
các vị trí cung trượt đoạn từ lý trình Km4+049,63 - Km4+222,02 và đoạn từ lý 
trình Km5+247,87 - Km5+365,84 thuộc dự án Đoạn Lũng Vài - Bẻn Pẻn, 
ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh) theo đề nghị của Sở Giao thông vận 
tải, trên nguyên tắc thiết kế mái ta luy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với 
điều kiện địa chất, ổn định nền đường với kinh phí xây dựng thấp nhất; cho phép 
thanh toán khối lượng phát sinh từ chi phí dự phòng, không vượt tổng mức đầu 
tư đã được phê duyệt.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ 
quan liên quan thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
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