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Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

                         

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải;  

- UBND huyện Đình Lập. 

Xem xét Báo cáo số 2209/BC-SGTVT ngày 31/8/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về tình hình sạt lở và phương án điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục 

thuộc công trình Cải tạo nâng cấp đường Châu Sơn - Khe Luồng - Kiên Mộc - Dốc 

6 độ, Quốc lộ 31, huyện Đình Lập, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý chủ trương cho phép thực hiện xử lý, gia cố 03 vị trí sạt lở taluy 

dương nền đường và sửa chữa đảm bảo giao thông bước 1 đối với 02 vị trí ngầm tự 

nhiên tại Km8+958 và Km10+10 thuộc công trình Cải tạo nâng cấp đường Châu Sơn - 

Khe Luồng - Kiên Mộc - Dốc 6 độ, Quốc lộ 31, huyện Đình Lập để đảm bảo an toàn 

giao thông, ổn định cho công trình và tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho Nhân 

dân trong khu vực; thanh toán khối lượng phát sinh sử dụng nguồn kinh phí của dự 

án, đảm bảo nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê 

duyệt như đề xuất của Sở Giao thông vận tải, phương án cụ thể như sau:  

a) Đối với các vị trí cung trượt, sạt mái ta luy trên tuyến. 

- Các vị trí Km5+654 -Km5+723 dài 69,98m và Km17+862 - Km17+985 

dài 123,22m: thực hiện đào bạt ngả mái ta luy để giảm tải cho mái ta luy, độ dốc 

mái ta luy theo địa chất, xếp hàng rọ đá dưới chân taluy để ngăn đất tràn lấp rãnh;  

- Vị trí từ Km7+956 - Km8+027 dài 71m có địa chất dời rạc, mái taluy cao: 

bổ sung kè rọ đá gia cố chân taluy, chiều cao h=2,0m, rọ thép dùng loại rọ mạ kẽm 

kích thước (2x1x1)m và (1,5x1x1)m để giữ sự ổn định nền đường. 

b) Đối với 02 vị trí ngầm tự nhiên tại Km8+958 và Km10+10: thực hiện 

phương án đảm bảo giao thông bước 1 với quy mô làm ngầm tràn bằng kết cấu xếp 

rọ đá chịu tràn, kết hợp cống tròn. 

2. UBND huyện Đình Lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hạng mục 

bổ sung nêu trên theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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