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V/v nghiêm túc thực hiện công 

tác bảo đảm giao thông, đẩy 

nhanh tiến độ thi công hoàn trả 

đối với 02 tuyến đường huyện 

ĐH.59C (Khánh Khê - Đồng 

Giáp) và ĐH.29 (Khánh Khê - 

Khuổi Mạ)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Quan; 

- Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Xăng. 

 

Xem xét Báo cáo số 1333/BC-SGTVT ngày 28/5/2020 của Sở Giao 

thông vận tải về việc kiểm tra tình hình khắc phục, hoàn trả đối với 02 tuyến 

đường huyện ĐH.59C (Khánh Khê - Đồng Giáp) và ĐH.29 (Khánh Khê - 

Khuổi Mạ), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

 1. Yêu cầu Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Xăng (chủ đầu tư dự án):  

 - Chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo 

giao thông trong quá trình thi công hoàn trả 02 tuyến đường huyện ĐH.59C và 

ĐH.29; xử lý dứt điểm ngay tình trạng nền đường bị lầy lội, trơn trượt khi trời 

mưa, không được làm ách tắc và mất an toàn giao thông, đảm bảo cho người  

dân sinh sống trong khu vực phạm vi dự án đi lại được thuận tiện và an toàn;  

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công đúng quy 

trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình theo quy định; kịp thời phát hiện 

và kiên quyết xử lý đối với các vị trí thi công chưa đạt yêu cầu theo thiết kế; 

chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để khẩn 

trương thi công hoàn trả 02 tuyến đường nêu trên xong trước 30/7/2020. 

 2. UBND các huyện Văn Quan, Cao Lộc: 

 - Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc chủ đầu tư, các nhà thầu thi công thực hiện hoàn trả 02 tuyến đường 

huyện ĐH.59C và ĐH.29 đảm bảo tuân thủ đúng theo Giấy phép thi công đã 

cấp; xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư, các nhà thầu thi công theo quy 

định của pháp luật.  

 - Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải tăng 

cường công tác kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu 
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ra vào công trường đảm bảo đúng tải trọng, khổ giới hạn theo các quy định 

hiện hành.  

 - Nâng cao chất lượng thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến đường huyện nói chung và tuyến đường ĐH.59C (Khánh Khê 

- Đồng Giáp), ĐH.29 (Khánh Khê - Khuổi Mạ) nói riêng trong phạm vi địa 

giới hành chính do mình quản lý theo phân cấp quản lý đường bộ tại Quyết 

định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh. 

 3. Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn, Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác 

kiểm tra, theo dõi tiến độ thi công, các biện pháp đảm bảo giao thông của nhà 

thầu thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, công tác kiểm soát tải 

trọng xe ra vào công trường đối với 02 tuyến đường trên; xử lý vi phạm theo 

quy định; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, UBND các 

huyện Văn Quan, Cao Lộc,  Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Xăng và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, CT, XD; 

- Công an tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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