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TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KTN 
V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, 

bổ sung dự án: Đường  Hội Hoan 

- Nam La, huyện Văn Lãng 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 
 

Xem xét Công văn số 1012/SGTVT-BQLXD ngày 24/4/2020 của Sở Giao 

thông vận tải về việc điều chỉnh dự án thành phần Đường Hội Hoan - Nam La, 

huyện Văn Lãng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản 

đường địa phương (Dự án LRAMP), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương bổ sung một số đoạn đường bê tông xi măng khu vực 

chợ, vào trường học, xử lý kỹ thuật các hạng mục công trình cho phù hợp với thực 

tế hiện trường và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường Hội Hoan - Nam  La, 

huyện Văn Lãng như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn trên, muc̣ 

đích nhằm tăng khả năng kết nối giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho Nhân 

dân trong khu vực và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án. Khối lượng phát sinh sử 

dụng chi phí dự phòng của dự án trên nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư 

dự án đã được duyệt, cụ thể như sau: 

a) Bổ sung đoạn đường bê tông xi măng khu vực chợ trung tâm cụm xã Hội 

Hoan dài khoảng 420m, rẽ trái tại đoạn Km22+00, đường tỉnh ĐT.231 và đoạn 

đường bê tông xi măng vào Trường Phổ thông THCS bán trú Nam La, huyện Văn 

Lãng dài khoảng 195m, điểm đầu rẽ trái tại đoạn Km2+665 đường Hội Hoan - 

Nam La. 

b) Bổ sung khối lượng mặt đường bê tông xi măng thay thế cho kết cấu mặt 

đường lát đá hộc đã bị hư hỏng (theo thiết kế tận dụng) tại hai đầu đường dẫn 

ngầm Bản Van trên đoạn tuyến từ Km1+297,46 - Km1+383,35.  

c) Cập nhật một số hạng mục điều chỉnh, bổ sung nhỏ lẻ khác cho phù hợp 

với thực tế thi công (cự ly vận chuyển đổ thải, hoàn trả các công trình thủy lợi…) 

theo các biên bản xử lý kỹ thuật hiện trường giữa các bên liên quan. 

d) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2020. 

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng 

giao thông (chủ đầu tư) thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC; 

- Ban Quản lý XD&BT hạ tầng giao thông; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP 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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