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Số: 1232  /UBND-KTN 

V/v thỏa thuận đấu nối đường bộ 
tại Km19+490, Quốc lộ 1 (bên phải 
tuyến) và làm cống chui qua đường 
sắt tại Km145+970 (lý trình đường 
sắt) kết nối vào Khu ở mới sinh thái 
sông Kỳ Cùng, xã Mai pha, thành 

phố Lạng Sơn  

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

 
Lạng Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

 

   Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã 
phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến 
năm 2025 tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 05/8/2010; phê duyệt Điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 tại 
Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 và phê duyệt Quy hoạch chi tiết 
xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ 
lệ 1/500 tại Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 17/10/2019, trong đó có vị trí 
điểm đấu nối đường bộ tại Km19+490, Quốc lộ 1 (phía bên phải tuyến) và làm 
cống chui qua đường sắt tại Km145+970 (lý trình đường sắt) để kết nối vào Khu ở 
mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai pha, thành phố Lạng Sơn.  

Tuy nhiên, tại vị trí điểm đấu nối đường bộ tại Km19+490 Quốc lộ 1 (phía 
bên phải tuyến) kết nối vào Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai pha, thành 
phố Lạng Sơn chưa có trong quy hoạch các điểm đấu nối tại Quyết định số 
845/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê 
duyệt quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn từ nay đến năm 2020. 

Để có cơ sở điều chỉnh quy hoạch đấu nối tại Quyết định số 845/QĐ-UBND 
ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Giao thông vận 
tải xem xét, cho ý kiến thỏa thuận điểm đấu nối đường ra, vào Khu ở mới sinh thái 
sông Kỳ Cùng, xã Mai pha, thành phố Lạng Sơn với Quốc lộ 1 tại Km19+490, 
Quốc lộ 1 (phía bên phải tuyến) theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 
50/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải: “Khoảng cách tối thiểu 
giữa hai điểm đấu nối vào quốc lộ quy định tại điểm khoản 1 Điều 20 của Thông tư 
này nằm trong khu vực nội thành, nội thị: Căn cứ vào quy hoạch đô thị, khoảng 
cách giữa các điểm đấu nối xác định theo quy hoạch giao thông đô thị đã được cơ 
quan có thẩm quyền về quy hoạch đô thị phê duyệt” và xem xét, cho phép thực 
hiện phương án xây dựng cống chui qua đường sắt tại Km145+970 (theo lý trình 



2 
 

đường sắt tuyến Hà Nội - Đồng Đăng) đảm bảo theo các quy định của ngành 
đường sắt. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem 
xét, giúp đỡ.  

(Gửi kèm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phương án thiết kế đấu nối)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- Cục Đường sắt VN; 
- Tổng Công ty ĐSVN; 
- Các Sở: GTVT, XD, TN&MT, KH&ĐT;    
- UBND thành phố Lạng Sơn;    
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).     

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

   
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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