
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:4958/VP-KTN 

V/v lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 
tại lý trình Km17+400, Quốc lộ 1 

và đấu nối đường vào dự án Khu đô
thị thương mại, căn hộ, shophouse 

Diamond park với Quốc lộ 1 

 
Lạng Sơn, ngày 02   tháng 12 năm 2019 

  
     Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải; 
- Công an tỉnh; 
- Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. 

 

Xem xét Báo cáo số 160/BC-BATGT ngày 26/11/2019 của Ban An toàn 
giao thông tỉnh về việc xem xét đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 
Km17+400, Quốc lộ 1 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam; Văn bản số 
310/2019/CV-IDJ ngày 28/11/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam 
về việc cải tạo, mở rộng lối vào dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ, shophouse 
Diamond park tại lý trình Km17+600, Quốc lộ 1, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về việc trước mắt chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông 
(xanh, đỏ, vàng) tại Km17+400, Quốc lộ 1. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh 
tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tại vị trí trên cho phù hợp với 
điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn giao thông.  

  2. Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chủ động phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải để thực hiện các thủ tục đấu nối đường ra, vào Dự án Khu đô thị 
thương mại, căn hộ, shophouse Diamond Park với Quốc lộ 1 theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban An toàn giao thông tỉnh, Công 
ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, VAT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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