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Sở Giao thông vận tải Cao Bằng thông báo về việc khởi công xây dựng công 

trình như sau: 

1. Tên hạng mục công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình 

đoạn Km0 - Km15, ĐT.202 nhánh Lũng Pán – Bản Riển. 

2. Địa điểm xây dựng: xã Huy Giáp; xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc 

3. Tên và địa chỉ chủ đầu tư:  

- Chủ đầu tư: Sở GTVT Cao Bằng.  

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý bảo trì đường bộ 

- Địa chỉ liên hệ: Số 01 Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:  

- Ban Quản lý bảo trì đường bộ: Ông: Lôi Vĩnh Du; SĐT: 0942 666 185 

- Tư vấn giám sát: Ông: Đặng Xuân Thành;  SĐT: 0919 775 818 

- Nhà thầu thi công: Ông: Nông Văn Hưng; SĐT: 0912 498 638  

5. Quy mô công trình:  

- Nền, mặt đường: 

+ Gia cố mái taluy âm nền đường bằng đá hộc xây vữa M100 và kè rọ đá để 

giữ ổn định nền, mặt đường. 

+ Thi công mặt đường BTXM M300 dày 20cm trên mặt đường cũ. 

- Gia cố lề tại các vị trí lề đất tiếp giáp với rãnh lắp ghép hình thang bằng BTXM 

M200 dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 5cm. 

- Sửa chữa công trình thoát nước: 

+ Bổ sung rãnh hộp BTCT M250 đổ tại chỗ B=0,6m có nắp đậy tại vị trí tiếp 

giáp đấu nối với đường dân sinh. 

+ Bổ sung rãnh lắp ghép hình thang BTXM tại các vị trí có độ dốc dọc lớn trong 

đoạn mặt đường làm mới. 

+ Nâng đầu cống bằng BTXM M150 trong các đoạn tăng cường mặt đường. 



- Vuốt nối vào đường cũ, đường dân sinh.  

6. Danh sách các nhà thầu: 

6.1 Nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo KTKT: Trung tâm tư vấn cầu đường Cao Bằng 

6.2 Nhà thầu thi công: Liên danh công ty TNHH đầu tư 388 – Công ty TNHH 

Thành Long 

6.3 Nhà thầu tư vấn giám sát:  Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Đức 

Huy Cao Bằng  

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến): 

Ngày khởi công dự kiến:   Ngày 28 tháng 09 năm 2021 

Dự kiến ngày hoàn thành:   Ngày 31 tháng 12 năm 2021  

Thông báo này là cơ sở để Nhà thầu tiến hành thi công xây dựng công trình. 

Đề nghị địa phương, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để Sở Giao thông vận 

tải Cao Bằng tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Bảo Lạc; 

- UBND xã Huy Giáp; xã Hưng Đạo; 

- Lãnh đạo sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Thanh tra sở; 

- Ban QLBTĐB; 

- Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát; 

- Trang TTĐT Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Sơn 
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