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Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- UBND huyện Bắc Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 285/BC-SKHĐT ngày 10/7/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc sửa chữa khẩn cấp cầu Luông Km51+110 và sửa chữa hư hỏng nền, 

mặt đường đoạn từ Km47 - Km53, đường tỉnh ĐT.243, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý chủ trương cho sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km47 - Km53 

và cầu Luông (Km51+110) trên đường tỉnh ĐT.243, địa phận huyện Bắc Sơn  

nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của công trình, đảm bảo an toàn 

giao thông, an toàn công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực, 

góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như đề xuất của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: 

1.1. Về quy mô sửa chữa:  

a) Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn từ Km47 - Km53, ĐT.243 sử 

dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ, quy mô và giải pháp kỹ thuật tương 

tự như đoạn Km44+600 - Km47, ĐT.243 đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại 

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 15/6/2020. 

b) Cầu Luông (Km51+110, ĐT.243): phá dỡ 02 mố cầu cũ bằng đá xây đã bị 

hư hỏng, xây dựng lại 02 mố cầu mới bằng bê tông cốt thép -  M300; sửa chữa lại 

khe co giãn, tận dụng hệ dầm cũ, tẩy gỉ và sơn lại dầm cầu; đổ lại bê tông mặt cầu, 

sửa chữa mặt đường 02 đầu đường dẫn của cầu; làm đường tránh thi công về phía 

thượng lưu cầu (bên trái tuyến) bằng cách đặt tạm cống tròn D100 và đắp đất.  

1.2. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2021, trong đó ưu tiên triển khai 

thực hiện sửa chữa cấp bách cầu Luông (Km51+110) hoàn thành trong năm 2020. 

1.3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:  

- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.350 triệu đồng (trong đó sửa chữa nền, 

mặt đường đoạn từ Km47 - Km53 khoảng 5.000 triệu đồng; sửa chữa cầu Luông 

khoảng 1.350 triệu đồng).  

- Nguồn vốn: tỉnh hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách năm 2020 

(khoảng 500 triệu đồng) và nguồn thu xử phạt an toàn giao thông năm 2020 
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(khoảng 500 triệu đồng), số vốn còn thiếu sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ địa 

phương, ngân sách huyện (trong đó huyện Bắc Sơn bố trí khoảng 2.000 triệu đồng) 

và các nguồn vốn hợp pháp khác trong năm 2021. 

2. Giao UBND huyện Bắc Sơn làm chủ đầu tư công trình; chủ động cân đối 

nguồn vốn của huyện, lồng ghép các nguồn vốn và tổ chức thực hiện đầu tư xây 

dựng công trình theo quy định. Trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục đầu tư, 

UBND huyện Bắc Sơn tiếp tục theo dõi, phối hợp với Sở Giao thông vận tải 

thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe qua cầu đảm bảo an toàn giao thông, 

an toàn công trình. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND huyện Bắc Sơn tham mưu bố trí nguồn vốn trong năm 

2020, 2021 để triển khai thực hiện dự án./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Xây dựng; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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