
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

Số:  4895 /VP-KTN 
V/v tăng cường công tác đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn giao thông 
và đẩy nhanh tiến đô thực hiện đầu 
tư xây dựng công trình: Sửa chữa 

mặt đường đoạn từ Km0-
Km3+654, đường tỉnh ĐT.243 

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

 
Lạng Sơn, ngày  27 tháng 11 năm 2019 

  
 

    Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- Các doanh nghiệp: Công ty ACC 78, Công ty TNHH Nhật 
Tiến, Công ty TNHH Thịnh An Bình, Công ty TNHH 
Hoàng Khánh, Công ty CP XNK Kim Thạch Phát. 

 

          Xem xét Đơn đề nghị số 01 ngày 19/11/2019 của các doanh nghiệp (Công ty 
ACC 78, Công ty TNHH Nhật Tiến, Công ty TNHH Thịnh An Bình, Công ty 
TNHH Hoàng Khánh, Công ty CP XNK Kim Thạch Phát) kiến nghị “về việc giải 
phóng giao thông tuyến đường ĐT.243 đoạn qua thôn Gốc Me, xã Đồng tân, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau:  

1. UBND huyện Hữu Lũng 

- Chỉ đạo Công an huyện, các phòng, ban chức năng của huyện, UBND các xã 
Đồng Tân, Yên Vượng, Yên Thịnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giải thích 
cho người dân hiểu rõ về việc hiện nay Sở Giao thông vận tải đang tổ chức triển khai 
các thủ tục đầu tư thực hiện công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0-Km3+654, 
đường tỉnh ĐT.243; tăng cường vận động nhân dân tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh, không gây cản trở giao thông, làm mất an ninh trật tự; 
đồng thời xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng cố tình 
kích động, xúi giục gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao 
thông trên tuyến đường tỉnh ĐT.243. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc đóng góp của các doanh nghiệp khai thác đá: Công 
ty ACC 78, Công ty TNHH Nhật Tiến, Công ty TNHH Thịnh An Bình, Công ty 
TNHH Hoàng Khánh, Công ty CP XNK Kim Thạch Phát để sửa chữa, nâng cấp 
đường theo đúng cam kết, đảm bảo kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công công trình. 

2. Sở Giao thông vận tải 

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, tổ chức triển 
khai thi công công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0-Km3+654, đường tỉnh 
ĐT.243 và công trình: Sửa chữa rãnh dọc và cống ngang đoạn từ Km0-Km1, đường 



2 
 

tỉnh ĐT.243 để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, khắc phục tình trạng 
xuống cấp của tuyến đường, đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn. 

- Chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức 
năng ở địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các tổ 
chức, doanh nghiệp khai thác khoáng sản, mỏ vật liệu… sử dụng phương tiện tham 
gia vận chuyển quá tải trọng của phương tiện, cầu, đường theo quy định. 

 3. Các doanh nghiệp khai thác đá: Công ty ACC 78, Công ty TNHH Nhật 
Tiến, Công ty TNHH Thịnh An Bình, Công ty TNHH Hoàng Khánh, Công ty CP 
XNK Kim Thạch Phát có trách nhiệm khẩn trương chuyển kinh phí đóng góp về 
Sở Giao thông vận tải theo đúng cam kết tại Biên bản làm việc ngày 04/7/2019 để 
thực hiện công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0-Km3+654, đường tỉnh 
ĐT.243, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình, phục vụ 
giao thông thuận tiện, đảm bảo sản xuất kinh doanh của đơn vị.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, XD; 
- Công an tỉnh; 
- UBND các xã: Đồng Tân, Yên Vượng,  
Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng;  
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều     
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