
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                   
   HUYỆN CAO LỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 

   Số: 39 /TTr- UBND                                     Cao Lộc, ngày 06  tháng 3 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt bão đảm bảo an 
toàn giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây ra trên các tuyến 

ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, ĐH.29 

trên địa bàn huyện Cao Lộc 
 
 

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

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ luật xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 30/2010/TT-BOTVT ngày 01/11/2010 của Bộ Giao 
thụng vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt báo trong ngành 
đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý khai thác và bảo trợ công trình đường bộ; 

Căn cứ Công văn số 3421/VP-KTN ngày 12/10/2017 của Văn phòng UBND 
tỉnh Lạng Sơn  về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường huyện 
ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, ĐH.29 huyện Cao  Lộc ; 

Căn cứ Biên bản xác định khối lượng thiệt hại ngày 25/7/2018 giữa đại diện 
các cơ quan, đơn vị: UBND các xã có tuyến đường đi qua địa bàn, Ban Phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Phòng Tài chính huyện Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng và các công ty Công ty TNHH MTV Tiến Đạt, Công ty TNHH MTV 
Anh Yến, Công ty TNHH Hải Lộc, Công ty quản lý và xây dựng Giao thông Lạng 
Sơn. 

Căn cứ các Biên bản nghiệm thu khối lượng đó thực hiện ngày giữa đại diện 
Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Phòng Tài chính huyện 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các công ty Công ty TNHH MTV Tiến Đạt, Công ty 
TNHH MTV Anh Yến, Công ty TNHH Hải Lộc, Công ty quản lý và xây dựng 
Giao thông Lạng Sơn; 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trình Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thẩm 
định hồ sơ hoàn công công trình với các nội dung sau: 
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Tên công trình: Khắc phục lụt bão đảm bảo an toàn giao thông bước 1 do 
ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây ra trên các tuyến ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, 
ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, ĐH.29 trên địa bàn huyện Cao Lộc 

Chủ đầu tư: UBND huyện Cao Lộc. 

Đơn vị trực tiếp quản lý: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

Tổ chức tư vấn lập hồ sơ hoàn công :Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh, 
lập hồ sơ các tuyến   ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, 
ĐH.29. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng. 

- Khắc phục lụt bão, đảm bảo an toàn giao thông bước 1 do ảnh hưởng của 
cơn báo số 4 gây ra trên các tuyến đường ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, ĐH.26, 
ĐH.27, ĐH 28, ĐH.29  huyện Cao Lộc để đảm bảo an toàn giao thông được thông 
suốt trên tuyến đường. 

5. Giải pháp khắc phục đảm bảo giao thông 

Đối với các vị trí sạt lở mái ta luy dương tràn ra mặt đường, lấp rãnh dọc: 
Xử lý hót dọn toàn bộ toàn bộ phần đất sạt trong mặt mặt đường và ở rãnh dọc 
thoát nước bằng máy kết hợp thủ công vận chuyển đi nơi khác để đổ, tại các vị trí 
có cung trượt thì hót đất theo cung trượt để đảm bảo ổn định mái ta luy và khai 
thông rãnh dọc, các vị trí sạt lở nhỏ lẻ hót sạt bằng thủ công. 

Đối với các vị trí bị sạt taluy âm, để đảm bảo an toàn cho người và phương 
tiện tham gia giao thông thì sử lý bằng biện pháp kè rọ đá và đắp bằng cấp phối đá 
dăm loại II  để ổn định nền, mặt đường. (Tuyến ĐH.24, ĐH.28) 

6. Địa điểm xây dựng: 

- Tuyến ĐH.20 trên địa bàn xã Bảo Lâm, Tuyến ĐH.21 trên địa bàn xã Xuất 
Lễ, tuyến ĐH.22 trên địa bàn xã Mẫu Sơn. 

-  Tuyến ĐH.24 trên địa bàn xã Thạch Đạn, xã Thanh Lòa. 

- Tuyến ĐH.26 trên địa bàn xã Thụy Hùng, tuyến ĐH.27 trên địa bàn xã 
Xuân Long. 

- Tuyến ĐH.28 trên địa bàn xã Hòa Cư, xãHải Yến, xã Cao Lâu, tuyến 
ĐH.29 trên địa bàn xã Song Giáp, Bình Trung. 

7. Diện tích sử dụng đất: Toàn bộ các vị trí sạt lở đều trên nền đường cũ, nên 
không có chiếm dụng đất. 

8. Giá trị dự toán: 

Khoản mục chi phí Tổng dự toán  Đơn vị 

Chi phí xây dựng 997.076.646 Đồng  

Chi phí quản lý dự án 26.612.882 Đồng 

Chi phí TVĐTXD 42.693.010 Đồng 

Tổng cộng 1.066.383.000 Đồng 
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 9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước. 

 10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 11. Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2018. 

 12. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  

Do đặc thù đảm bảo an toàn giao thông khẩn cấp, đề nghị chỉ định thầu lập 
hồ sơ hoàn công cho công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh đối với các tuyến ĐH.20, 
ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, ĐH.29.Đối với công tác thi công 
chỉ định thầu cho các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ công tác duy tu bảo dưỡng 
trên tuyến đường được giao thực hiện năm 2018 trên địa bàn huyện, giao Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc, giám sát công tác thi công, hợp đồng được 
thực hiện theo hình thức chọn gói, theo hình thức xây dựng không điều chỉnh giá. 

Ủy ban nhân dân huyệ Cao Lộc trình Sở giao thông vận tải thẩm định, báo 
cáo UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc 
phục lụt bão đảm bảo an toàn giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 4 
gây ra trên các tuyến ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, 
ĐH.29 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

(Gửi kèm theo hồ sơ hoàn công gồm: Biên bản xác định thiệt hại, biên bản 
nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện)./. 

 
                                             KT. CHỦ TỊCH                  

- Nơi nhận:                                                                                PHÓ. CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 Nguyễn Thị Hồng Thu 
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