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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 3920 /UBND-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung một số
hạng mục thuộc dự án Đường
cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba
Trang, huyện Ba Tơ (giai đoạn I)

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Ba Tơ
Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày
30/5/2019 về việc xin chủ trương xử lý kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung công trình
Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang, huyện Ba Tơ (giai đoạn I), ý kiến của Sở
Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 875/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 14/6/2019 và đề
xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1592/SGTVT-QLCL ngày
21/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường cứu hộ,
cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang, huyện Ba Tơ (giai đoạn I), cụ thể:
- Bổ sung gia cố lề đường từ mặt đường đến rãnh dọc bằng bê tông xi măng.
- Xử lý sạt lở mái taluy âm các đoạn Km6+124,62 - Km6+136,62; Km6+226,05
- Km6+240,05 bằng tường chắn rọ đá.
- Đoạn Km9+135,37 - Km9+171,37 bổ sung gờ chặn nước chống xói ta luy và
tường hộ lan để đảm bảo an toàn giao thông.
- Điều chỉnh hướng tuyến về phía taluy dương đoạn Km2+00 - Km2+211,29 để
đảm bảo ổn định nền đường; điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km3+277,72 Km3+532,81 để tránh đất rừng phòng hộ.
2. Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung: tăng khoảng 3.340 triệu đồng
(sẽ chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự toán), từ nguồn chi phí
dự phòng của Dự án, tiết kiệm chi qua đấu thầu, giảm trừ thanh toán và khối lượng
phát sinh giảm trừ không thực hiện, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án.
3. UBND huyện Ba Tơ có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán điều
chỉnh, bổ sung trình thẩm định phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo đúng
quy định./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.472.
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