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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số           /UBND-KTN 

V/v thoả thuận đấu nối đường ra, vào 

cửa hàng xăng dầu tại Km46+647 

(bên trái tuyến) Quốc lộ 4A 

Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

  

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính 

phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận bổ sung điểm 

đấu nối ra vào cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 4A như sau: 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến Quốc lộ 4A, căn cứ 

đề nghị của nhà đầu tư, các sở, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khảo 

sát, chấp thuận theo thẩm quyền đối với địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu do 

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức Lâm đề xuất tại địa điểm Km46+647 

(trái tuyến), Quốc lộ 4A thuộc địa phận thôn Đoỏng Pán, xã Kháng Chiến, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, hiện tại vị trí đề nghị xây dựng cửa hàng 

xăng dầu chưa có trong Quy hoạch đấu nối đường dẫn các cửa hàng xăng dầu vào 

quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng đến 2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Để có căn cứ triển khai dự án của nhà đầu tư, thực hiện công tác quản lý đấu 

nối trên các tuyến Quốc lộ theo quy định, 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 cửa hàng xăng dầu tại Km46+647 (bên trái tuyến) Quốc lộ 4A, cụ thể như sau: 

 1. Thoả thuận bổ sung 01 vị trí đấu nối vào Quốc lộ 4A 

- Tên đường ngang: Đường vào cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng Đức Lâm.  

- Vị trí đấu nối vào Quốc lộ 4A: Lý trình Km46+647 (bên trái tuyến) tại thôn 

Đoỏng Pán, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

- Quy mô nút giao: Nút giao kiểu cùng mức, ngã ba với các chỉ tiêu kỹ thuật: 

+ Bán kính rẽ trái, phải, tầm nhìn khi xe vào nút, trắc dọc vuốt nối… tuân 

thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054-2005 (thiết kế đường ô tô). 

+ Kết cầu phần mở rộng Quốc lộ 4A và phần đường nhánh trong nút giao 

phải cùng loại. 

+ Đảm bảo thoát nước trong khu vực đấu nối và Quốc lộ 4A, không để nước 
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mặt từ đường nhánh đổ vào đường chính. 

+ Tổ chức giao thông đảm bảo ưu tiên đường chính, sơn vạch kẻ đường, biển 

báo,…theo quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2012/BGTVT). 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức Lâm.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, 

chấp thuận./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở: GTVT, XD, TN&MT, CT; 

- UBND huyện Tràng Định;       

- 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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