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Số:          /UBND-KT 

V/v đồng ý chủ trương điều 

chỉnh, bổ sung thiết kế một số 

hạng mục công trình thuộc dự án                    

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B 

(đoạn Km3+700 đến Km18) 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc. 
 

Xem xét Công văn số 256/CV-BQLDA ngày 23/02/2023 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về vướng mắc trong thi công xây dựng dự án Cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Báo cáo số 77/BC-

SGTVT ngày 10/3/2023 của Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra, xem xét 

nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về điều chỉnh, 

bổ sung thiết kế một số hạng mục công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc 

lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục công 

trình của dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) theo 

đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên để phù hợp với định hướng 

các quy hoạch trong khu vực, phù hợp tình hình thực tế thi công, nâng cao hiệu 

quả đầu tư của dự án. Chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục bổ sung sử dụng 

nguồn chi phí dự phòng của dự án, bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng 

mức đầu tư dự án đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

a) Điều chỉnh giải pháp thiết kế vị trí giao cắt của dự án Cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) với đường dân sinh tại Km5+954,65 từ 

hình thức giao khác mức (hầm chui dân sinh) thành nút giao cùng mức để phù 

hợp với định hướng quy hoạch xây dựng khu vực và giảm chi phí xây dựng 

(trước mắt thiết kế vuốt nối hai bên xuống đường dân sinh đảm bảo thuận lợi 

cho người dân qua lại canh tác). 

b) Bổ sung các hạng mục trong khu vực bãi đổ đất thừa (bên phải 

Km8+900 Quốc lộ 4B cũ) vào dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18) gồm: gia cố mái taluy khối đất mới đổ phạm vi tiếp giáp 

sông Kỳ Cùng với kết cấu bằng rọ đá hộc; nối dài cống và cải tạo cống ngang 

trên Quốc lộ 4B cũ (phạm vi ảnh hưởng do bãi đổ đất) để đảm bảo thoát nước, 

chống sạt lở.  
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh trong quá trình thực hiện lập phương án thiết kế kè gia cố, 

phạm vi gia cố, các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định. 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh dự 

án, điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến 

độ dự án./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, NNPTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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