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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đình Lập, ngày

tháng 5 năm 2022

V/v đề nghị mở rộng mặt đường
đoạn qua trung tâm các xã Lâm
Ca, Đồng Thắng thuộc dự án
Đường tránh ngập vào trung tâm
các xã nghèo miền núi 30A

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
UBND huyện Đình Lập được biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
tỉnh đang lập điều chỉnh Hồ sơ thiết kế xây dựng và chuẩn bị tổ chức thi công dự
án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng,
Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng
huyện Đình Lập (giai đoạn 2). Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, đặc
biệt các đoạn qua khu vực đông dân cư, qua trung tâm các xã, mật độ người và
phương tiện tham gia giao thông đông đúc; nhằm tạo cảnh quan khang trang,
sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sớm đưa công trình
vào khai thác sử dụng, UBND huyện Đình Lập đề nghị Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh xem xét:
1. Mở rộng mặt đường lên thành 6,5m, đồng thời xây dựng Block, vỉa hè
và bố trí hệ thống thoát nước rãnh hộp có nắp đậy đoạn qua trung tâm các xã
Đồng Thắng (Km13+550 - Km14+780), xã Lâm Ca (Km29+850 - Km32+580).
Gia cố toàn bộ lề đường (cả hai bên, mỗi bên 1,5m) với kết cấu như kết cấu mặt
đường các đoạn qua khu đông dân cư thôn Nà Soong (Km9+500 - Km10+500)
và thôn Bình Thắng (Km20+500 - Km21+00).
2. Phân đoạn tổ chức thi công, ưu tiên sớm triển khai các đoạn từ UBND
xã Cường Lợi (Km4+320) đến trung tâm UBND xã Đồng Thắng (Km14+780)
và đoạn từ thôn Bình Thắng (Km20+500) đến trung tâm xã Lâm Ca
(Km32+500).
UBND huyện Đình Lập cam kết thực hiện tốt công tác giải phóng mặt
bằng, đáp ứng tiến độ kế hoạch của dự án, kính đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng tỉnh xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở GTVT (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- UBND xã: Đồng Thắng, Lâm Ca;
- Lưu: VT.
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