U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
HUYN MINH LONG
DIc 1p — Tu' do — Hnh phIic
S?5/UBND-KTTH

Minh Long, ngày(5 tháng 4 náin 2019

V viêc xin thOa thuân dia dim
xây dirng cong trInh: Xây dirng
cOng chào huyn MinE Long

KInh giri: S Giao thông 4n tâi tinh.
Nàm 2019 là närn ki nim 45 närn giâi phóng huyn nhà (17/8/1974 17/8/2019), UBND huyên Minh Long triên khai thi cOng cong trInh: Xây dimg
cong chào huyn Minh Long. Ti l trinh Krn20+11, TL624 thuc xã Long Mai,
huyn MinE Long, tinh Quáng Ngãi.
Vi quy mô cong trInh: (Co thiét kê ban ve thi cOng kern theo,)
- Quy mô côngtrInh: Cong trInh Van hóa. Cap IV.
- Quy mô kêt câu: Cong trInh DD&CN ( kêt câu nhjp ló'n dng khung).
- Quy mô cong trInh:
+ DintIch xây dirng: S=160.8m2.
+ Tong din tich san: S=93,79m.
+ Tng chiêu cao cong trInh: I-1=10.90m.
+ Cong trInh dng khung chju lirc, Op tr xây gch không nung va XM
mac 75. Các câu kin BTCT móng, cot, dam, san dá 1x2 M250.
+ Chiêu rng thông thüy ( chiêu rng l9t lông cüa cong): 10,9m a cao
trInh+0,00m(rnép trái diiô'ng) và biên thiên: 9,6m cao trInh +6,250m. Vi tn
trV cong chào näm trong 1 gii giao thông qui hoch cüa tuyên dtxng TL 624
+ Chiêu cao thông thUy hru thông phucrng tin giao thông: Httl=6,25m tr
mt dung den day bang Pano (theo qui djnh cüa S Giao thông chiêu cao
thông thüy cho phép là 5,5m).
Be cong trInh sam duçic khai cong và hoàn thành dung ngày giài phóng
huyn nhà; UBND huyn kInh dê nghj qu lành do sa quan tam chap thun v
tn xây dçrng cong chào huyn Minh Long. UBND huyn cam kêt dâu tu xây
dung cong trInh không lam ãnh hrning tâi kêt câu nên duô'ng, mt duông, thoát
nrnc, luu thông cüa tuyên thrng TL624. Vê sau qu S có du tu nâng cap
ma rng tuyên duô'ng TL 624, UBND huyn tçr to chic tháo do' cOng trInh bàn
giao mt bang sch cho qu sa.
KIrth d nghj qu lành do S xem xét, chip thun./.
No'! nhçln:
- Nhii trên;
- CT, các PCT UBND huyn;
- PhOng KT-HT;
- BQL DT;
- VP: C, PVP;
- Luu: VT.
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