
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-KTHT          Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v góp ý kiến thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi công trình Cải 

tạo, nâng  cấp đoạn đường  Pò  Háng 

–  Pò Phát, thuộc  Hợp  phần  bồi 

thường,  hỗ trợ và tái định cư dự án 

Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

  
 Thực hiện Công văn số 651/SGTVT-QLCL ngày 20/3/2020 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, về việc xin ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát, thuộc Hợp  

phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ thiết kế và thiết kế cơ sở công trình Cải tạo, 

nâng  cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát, thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. UBND 

huyện Đình Lập có ý kiến như sau: 

1. Bổ sung biển báo số 1.414a “chỉ hướng đường”, đầu tuyến. 

2. Cột Km bổ sung: ĐX.419. Theo QCVN 41: 2016/BGTVT, đường xã 

ĐX.419.  

3. Phần phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, 

D76mm, đá cấp 4 (thuốc nổ Amônít). Do khối lượng nhỏ cần xem xét thay đổi 

bằng búa căn khí nén, để đảm bảo phương án thi công vì xã Bính Xá là xã biên 

giới.  

4. Bổ sung bãi quay xe cuối tuyến để thực hiện quay đầu xe. 

5. Bố trí vị trí đất đổ thải (thể hiện trong hồ sơ). 

Trên đây là ý kiến góp ý của UBND huyện Đình Lập để Sở Giao thông 

vận tải Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Phòng KTHT huyện;    

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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