
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1278/UBND-KT&HT 
V/v đề nghị thi công hoàn trả các 
đoạn đường liên thôn, liên xã bị 
hỏng, xuống cấp do thi công xây 
dựng tuyến đường cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn. 

Chi Lăng, ngày 22  tháng 11 năm 2018 

     Kính gửi: 
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn; 
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 01/11/2018, UBND huyện Chi Lăng chủ trì phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát các đoạn đường liên thôn, liên xã trên địa bàn 
huyện do đơn vị thi công mượn để làm đường công vụ, phục vụ việc thi công xây 
dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Qua kiểm tra thực tế các đoạn đường đã bị hỏng, xuống cấp cụ thể như sau: 
 - Tuyến đường thôn Làng Vặc, thị trấn Chi Lăng do Công ty Cổ phần Licogi 16 
mượn để làm đường công vụ: Có 03 đoạn đường bê tông bị hỏng, sụt lún, nứt vỡ dài 
350m; một số đoạn đường đất trên tuyến bị sụt lún. 
 - Tuyến đường trục xã đoạn qua thôn Làng Cằng, xã Chi Lăng do Công ty Cổ 
phần Licogi 16 mượn để làm đường công vụ: Một số đoạn tuyến bê tông bị hỏng, nứt 
gãy bê tông và Công ty Cổ phần Licogi 16 đã thi công hoàn trả đạt 50% khối lượng 
tuyến đường trục xã đoạn qua thôn Làng Cằng xã Chi Lăng. 
 - Kiểm tra tuyến đường trục xã Đông Mồ - Làng Trung, xã Quang Lang bị 
ảnh hưởng do Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà thi công đoạn tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn: Tại vị trí cống chui nền đường có nhiều đất đá gây khó khăn cho 
nhân dân, học sinh đi lại.   
 Với hiện trạng thực tế trên, đã được Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 
Sơn, Công ty Cổ phần Licogi 16, Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà cam kết thực 
hiện thi công hoàn trả các tuyến đường liên thôn, liên xã, xử lý các vị trí rãnh dọc 
hầm chui đảm bảo người dân đi lại thuận tiện xong trước 31/12/2018. 

UBND huyện Chi Lăng báo cáo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn, Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về nội dung khắc phục các đoạn 
đường liên thôn, liên xã bị hỏng, xuống cấp do thi công xây dựng tuyến đường cao 
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - 
Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Licogi 16, Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà thi công 
hoàn trả các tuyến đường liên thôn, liên xã, xử lý các vị trí rãnh dọc hầm chui đảm 
bảo kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian theo cam kết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trung tâm PTQĐ huyện; 
- UBND thị trấn Chi Lăng, xã Chi Lăng,  
xã Quang Lang; 
- Công ty: CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, 
CP Licogi 16, TNHH xây dựng Mỹ Đà; 
- Lưu: VT, KTHT (12b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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