
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

 
Số: 1214 /UBND-KTN 

V/v điều chỉnh kết cấu mặt đường 
gom đoạn Km99+500-Km109+160, 
Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

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

 
Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 2650/SGTVT-QLCL ngày 08/11/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc điều chỉnh kết cấu mặt đường gom đoạn Km99+500 - 
Km109+160, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý điều chỉnh kết cấu mặt đường của đường gom đoạn từ Km99+500 
- Km109+160 (lý trình đường cao tốc) kết nối đường tỉnh ĐT295, Cụm công 
nghiệp Tân Hưng với Quốc lộ 31, thuộc Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn (địa phận tỉnh Bắc Giang) để đáp ứng tải trọng, lưu lượng 
phương tiện thực tế trên tuyến đường gom qua Cụm công nghiệp, đảm bảo ổn 
định, khai thác lâu dài, nâng cao hiệu quả đầu tư; khối lượng bổ sung phát sinh sử 
dụng chi phí dự phòng của Dự án như đề xuất của Sở Giao thông vận tải.  

Kết cấu cụ thể: Tăng cường thêm 15cm lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 và 
thảm bê tông nhựa C19,0 dày 7cm trên lớp kết cấu đã thi công. 

2. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ 
sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung, trình thẩm định, phê duyệt theo quy 
định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND tỉnh Bắc Giang; 
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC; 
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang; 
- UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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