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Số: 2549 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 05  tháng 7 năm 2018 
 

V/v xây dựng gồ giảm tốc đối với 
đường ngang đường sắt  

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Công văn số 6756/BGTVT-KCHT ngày 25/6/2018 của Bộ 
Giao thông vận tải về việc khẩn trương xây dựng gồ giảm tốc tại các vị trí giao 
cắt giữa đường bộ và đường sắt nhẳm bảo đảm an toàn giao thông, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện hoàn thành công trình: Xây 
dựng gồ giảm tốc tại các điểm giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
1555/QĐ-UBND ngày 26/8/2017 và Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 
19/01/2018, đồng thời thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận 
tải tại Công văn trên. 

(Công văn số 6756/BGTVT-KCHT được gửi kèm qua eOffice, trên Trang 
thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT, XD; 
- Công an tỉnh Lạng Sơn; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình,  
Hữu Lũng, Chi Lăng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: KTN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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