
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:          /UBND-KTN 
V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh nút 

giao đầu tuyến công trình: Đường giao 

thông Khu công nghiệp Đồng Bành 

(Giai đoạn 1)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

 Xem xét Báo cáo số 75/BC-BQLKKTCK ngày 18/3/2020 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về phương án đấu nối nút giao ngã 3 

đầu tuyến đường trục chính số 3 của công trình: Đường giao thông Khu công 

nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 1), đường vào Nhà máy xi măng Đồng Bành với 

Quốc lộ 1, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý về chủ trương điều chỉnh nút giao ngã 3 đầu tuyến đường trục chính 

số 3 với đường Quốc lộ 1 theo phương án 2 như đề xuất Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Báo cáo trên, cụ thể là: Cải tạo nút giao đã có 

sẵn do Nhà máy xi măng Đồng Bành đã xây dựng tại Km65+90m, đồng thời mở 

rộng phạm vi nút về phía Km65+30m, trong đó lưu ý phương án tổ chức giao 

thông tại nút giao phải bảo đảm thuận lợi, đồng bộ kết cấu, mỹ quan và an toàn 

giao thông. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm 

thực hiện các công việc cần thiết để điều chỉnh dự án theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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