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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Báo cáo số 1506/BC-SGTVT ngày 06/7/2018 của Sở Giao thông 
vận tải về việc đề xuất thực hiện đầu tư tuyến đường tỉnh ĐT.245 (đoạn qua xã 
Hòa Thắng) theo kiến nghị của Huyện ủy Hữu Lũng, đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Việc sử dụng công nghệ “vật liệu đất gia cố tro bay” làm đường giao 
thông, trên thực tế, UBND tỉnh đã cho phép triển khai thí điểm một số tuyến 
đường giao thông nông thôn tại địa bàn các xã Kiên Mộc, Bắc Xa, huyện Đình 
Lập và xã Đề Thám, huyện Tràng Định để đánh giá toàn diện các mặt kinh tế - 
kỹ thuật, tác động môi trường…, làm cơ sở xây dựng định mức. Trong khi chưa 
có định mức kinh tế - kỹ thuật chính thức, UBND tỉnh không xem xét mở rộng 
thử nghiệm ra các đường tỉnh.  

2. Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện định mức xây dựng công 
nghệ trên, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.  

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Khoa học & Công nghệ; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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