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Số: 1209  /UBND-KTN 
V/v thực hiện đảm bảo giao thông 

bước 1 tại 07 vị trí ngầm trên đường 
tỉnh 229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân 

Minh), huyện Tràng Định 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                          

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2019 

                         
Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Tài chính. 

Xét Báo cáo số 541/BC-SKHĐT ngày 30/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc xem xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải đối với nội dung đảm bảo 
giao thông bước 1 tại 07 vị trí ngầm trên đường tỉnh ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - 
Tân Minh), huyện Tràng Định, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý chủ trương cho sửa chữa đảm bảo giao thông bước 1 tại 07 vị trí 
ngầm trên đường tỉnh ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh), huyện Tràng 
Định, để phương tiện và người dân lưu thông trên tuyến đường đảm bảo an toàn và 
thông suốt như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: 

a) Về quy mô xây dựng 
- Đối với 03 vị trí ngầm tại Km28+230, Km34+080 và Km35+190, ĐT.229: 

Xếp kè rọ đá 2 bên thượng lưu và hạ lưu ngầm (liên kết bằng các neo thép) kết hợp 
đặt cống tròn 2Ø100cm để thoát nước, bên trong thân ngầm đắp bằng cuội sỏi suối, 
mặt đường đổ bê tông xi măng dày 20cm, mác 200.  

- Đối với 04 vị trí ngầm tại Km29+105, Km31+860, Km32+405 và 
Km32+490, ĐT.229: Xếp kè rọ đá 2 bên thượng lưu và hạ lưu ngầm (liên kết bằng 
các neo thép) kết hợp đặt cống tròn 3Ø100cm để thoát nước, bên trong thân ngầm 
đắp bằng cuội sỏi suối, mặt đường đổ bê tông xi măng dày 20cm, mác 200. 

b) Tổng mức đầu tư: Dự kiến 2.500 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ 
phòng chống thiên tai và nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ. 

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Giao thông vận tải để tham mưu cân đối bố trí các nguồn vốn từ Quỹ 
phòng chống thiên tai và Quỹ bảo trì đường bộ trong năm 2019, 2020 để triển khai 
thực hiện dự án. 

3. Giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư công trình, tổ chức thực hiện 
theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- UBND huyện Tràng Định; 
- CPVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 
 

                    Hồ Tiến Thiệu 
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