
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:         /UBND-KTN 

V/v đấu nối tạm thời đường ra, 

vào khu nhà ở công nhân và bãi 

xe không tải tại Km1+800 QL.1A 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2019 

 

                                 Kính gửi:  

                                                  - Sở Giao thông vận tải; 

                                              - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

         - Công ty TNHH Xuân Cương. 
 

Xem xét Công văn số 3163/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 26/12/2019 của 

Sở Giao thông vận tải về việc thi công đường vào khu nhà ở công nhân và bãi xe 

không tải tại Km1+800, QL.1A; căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BGTVT ngày 

11/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải về bàn giao đoạn tuyến từ Km0-Km1+800, 

QL.1A cho tỉnh Lạng Sơn quản lý, khai thác và bảo trì, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý 

kiến như sau: 

1. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan khu vực cửa khẩu, UBND 

tỉnh đồng ý chủ trương cho phép đấu nối tạm thời đường ra vào khu vực nhà ở 

công nhân và chỗ đỗ cho xe ô tô không tải của Công ty TNHH Xuân Cương tại 

Km1+800 QL.1A, trong thời gian chờ Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn kết nối 

với cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị triển khai thi công. 

2. Công ty TNHH Xuân Cương có trách nhiệm lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, 

phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao 

thông, trình Sở Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận theo quy định; kinh phí 

thực hiện do Công ty tự chi trả. 

  3. Khi Dự án cao tốc đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng kết nối với cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị triển khai thi công, Sở Giao thông vận tải đóng điểm đấu nối tạm thời 

này; Công ty TNHH Xuân Cương có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm và hoàn 

trả hành lang an toàn đường bộ như ban đầu. 

  4. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên 

quan đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực đấu nối tạm thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc;       

- 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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