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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lục Bình, ngày  16   tháng  11  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc đảm bảo an toàn thi công trong thời gian thi công công trình: 

Đường liên thôn Pác Chang (Đoạn còn lại) 

 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND xã Lục 

Bình về giao đơn vị thi công công trình: Đường liên thôn Pác Chang (Đoạn còn lại). 

 Để thực hiện các hạng mục đảm bảo về tiến độ và chất lượng công trình 

đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống 

sinh hoạt của nhân dân trong quả trình thi công, UBND xã thông báo một số 

thông tin cần thiết để nhân dân nơi có công trình đi qua được biết và đề nghị 

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã, thôn Pác Chang, Lủng Chang phối hợp thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Quy mô công trình: Mặt đường BTXM có chiều dài L= 289,7m; rộng 

B=3m; dầy h=16cm, mác 250# đá 2x4. Móng đường sử dụng cấp phối đá dăm 

dầy h=12cm. 

2. Các ông, bà Trưởng thôn: Thông báo đến toàn thể nhân dân trong thôn 

chủ động trong việc lưu thông trên tuyến đường khi đang thi công.  

Thời gian thi công từ ngày 16/11/2022 dự kiến đến hết ngày 31/12/2022.  

3. Đối với Ban giám sát đầu tư cộng đồng: Đề nghị xây dựng kế hoạch tổ 

chức giám sát thực hiện công trình. 

4. Đề nghị đơn vị thi công: Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông 

và an toàn lao động trong thời gian thi công công trình, đồng thời bố trí người 

hướng dẫn cho các phương tiện đi lại thuận tiên.     

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ông, bà Trưởng thôn, đơn vị thi công 

phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:   

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-XD xã; 

Gửi bản giấy: 

- Trưởng thôn Nà Nghịu; 

- Lưu: VP UBND xã. 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH  

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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