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

 
Sau khi xem xét Báo cáo số 237/BC-QLDA ngày 01/6/2018 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng về việc kết quả rà soát, tính toán để điều chỉnh kết cấu 
mặt đường từ BTXM sang mặt đường mềm dự án Đường đến trung tâm các xã 
Xuân Dương – Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập, đồng 
chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương về việc điều chỉnh kết cấu mặt đường đối với Đoạn 1 
(Na Dương – Xuân Dương) từ kết cấu mặt đường BTXM sang mặt đường bê tông 
nhựa trên toàn đoạn tuyến dài 25,2 km (Eyc=127 MPa); bổ sung gia cố lề trên cả 
chiều toàn dài Đoạn 1 (Na Dương – Xuân Dương) mỗi bên rộng 1,0m, kết cấu như 
cấu mặt đường, trên nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 
theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Báo cáo trên, kết cấu mặt 
đường điều chỉnh như sau:  

 - Lớp BTN hạt trung dày 7cm; 
 - Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tượng 1,0 

kg/m2. 
 - Lớp móng CPĐD loại I dày 12 cm; 
 - Lớp móng CPĐD loại II dày 24 cm; 
 - Lớp đất nền đầm chặt K= 0.98 dày 30cm, lớp đất nền đầm chặt K = 0.95. 

2. Đối với Đoạn 2 (Nhánh Xuân Dương – Ái Quốc) dài 31,6km giữ nguyên 
quy mô theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh dự 
án theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 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, GTVT, XD; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
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