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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu và phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhóm C. 

Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc phân bổ nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ địa 

phương năm 2019. Hiện nay công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt 

đường đoạn Km30-Km31, ĐH.48 (Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca), xã Lâm 

Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định, 

UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và 

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.   

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện và kiểm tra khảo sát thực tế 

tuyến đường sau các đợt mưa nhận thấy vị trí từ Km36+508,67 - Km37+00 

đường huyện ĐH.48 nền, mặt đường là nền đất lầy lội đi qua khu dân cư, với 

mức độ hư hỏng nghiêm trọng hơn và cần khắc phục sớm hơn so với đoạn 

Km30-Km31, ĐH.48. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết phục vụ đi lại của 

nhân dân trên địa bàn, UBND huyện kính trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh 

tên công trình từ “Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường  đoạn Km30 - 

Km31, ĐH.48 (Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca)”, nay điều chỉnh tên công 

trình “Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km36+508,67 - 

Km37+00, ĐH.48 (Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca)”. Việc thay đổi tên 

công trình không làm phát sinh chi phí chuẩn bị đầu tư. 

 UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định./. 

                                                                
 

Nơi nhận: 
- Như trên (B/c); 

- Sở Giao thông vận tải; 

- CT, PCT UBND huyện(eOffice); 

- Phòng KT-HT(eOffice); 

- Lưu: VT. 
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