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Số:           /UBND-KTN 

V/v đảm bảo giao thông bước 1 và 

khảo sát, thiết kế khắc phục hậu 

quả thiên tai do mưa bão gây ra đối 

với dự án Đường đến trung tâm xã 

Tân Yên, huyện Tràng Định 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

 

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

 

Xem xét Báo cáo số 314/BC-BQLDA ngày 27/4/2020 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra và đề xuất giải 

pháp khắc phục đối với dự án: Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu 

thi công khẩn trương thực hiện công việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm 

giao thông bước 1: cắm biển báo hiệu hai đầu đoạn tuyến bị hư hại, thu dọn, san 

sửa ngay ít nhất một làn xe để phương tiện đi lại an toàn; những đoạn bị hư hại 

nặng phải làm rào chắn, có người gác chỉ huy, điều khiển giao thông, tổ chức phân 

luồng bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến. 

2. Đồng ý thực hiện khảo sát, thiết kế bổ sung đối với các vị trí sạt lở lớn để 

khôi phục lại mặt đường những đoạn bị hư hỏng, giữ ổn định lâu dài cho mái taluy 

dương như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trên nguyên tắc 

thiết kế mái ta luy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện địa chất, ổn 

định nền đường với kinh phí xây dựng thấp nhất. Cho phép thanh toán khối lượng 

phát sinh từ chi phí dự phòng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh đối ứng, không làm 

vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các 

nội dung trên theo quy định./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TC, XD; 

- UBND các huyện Bình Gia, Tràng Định; 

- 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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