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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-QLDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đình Lập, ngày 05 tháng 3 năm 2021

V/v đề nghị điều chỉnh bề rộng
mặt đường Quốc lộ 31 đoạn
qua thị trấn Nông trường Thái
Bình, huyện Đình Lập

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tổng cục Đường bộ Việt
Nam và Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, một số tuyến Quốc lộ qua địa bàn
huyện Đình Lập đã được đầu tư sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông,
đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã
hội, tạo điều kiện nâng cao đời sống mọi mặt của người dân trong khu vực.
Nhằm tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, từng bước
hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới, phù hợp quy hoạch,
UBND huyện Đình Lập dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng, bloock,
vỉa hè khu vực thị trấn Nông trường Thái Bình với chiều dài khoảng 1.000m
(Km110+600 – Km111+600/QL.31), bề rộng mặt đường 8m
(0,25m+7,5m+0,25m), phạm vi mở rộng trên đất giải phóng mặt bằng.
Được biết hiện nay Sở Giao thông vận tải chuẩn bị thi công sửa chữa hư
hỏng mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km109 – Km112/QL.31 với quy
mô bề rộng mặt đường sau khi sửa chữa là 5,5m (cả gia cố lề)...
Để đảm bảo đồng bộ về kết cấu mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường và phù hợp với thực tế hiện trường, UBND huyện Đình Lập
đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét: (1) Điều chỉnh mở rộng mặt đường bê
tông nhựa đoạn Km110+600 – Km111+600/QL.31 (dài 1.000m) từ 5,5m lên
thành 7,5m. (2) Điều chỉnh, bổ sung rãnh hộp xây có nắp đậy (với đoạn có
bloock, vỉa hè đề nghị xây dựng rãnh trong phạm vi vỉa hè). Về phía UBND
huyện Đình Lập cam kết thực hiện giải phóng mặt bằng phạm vi cạp mở rộng
mặt đường và hoàn thiện hệ thống rãnh biên, bloock, vỉa hè, thoát nước…
Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập kính đề nghị Sở Giao thông vận tải
quan tâm, xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TCKH, KTHT, TNMT;
- UBND thị trấn Nông trường;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT.
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