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Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) kèm 

theo Công văn số 3775/BGTVT-PC ngày 23/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải, 

UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. 

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể: 

a) Tại Điều 3 dự thảo: đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm các 

khái niệm: Đất dành cho giao thông đường bộ; hành lang an toàn giao thông đường 

bộ và chỉ giới xây dựng công trình giao thông đường bộ. 

b) Tại Điều 9 dự thảo: đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung đối với 

các hành vi bị nghiêm cấm như sau: Điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ, đổ vật liệu, hàng hóa, chất thải khác… không đúng nơi quy định, gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng, mất an toàn giao thông. 

c) Tại Điều 47 dự thảo: đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm đối 

với quy định xử lý ùn tắc giao thông như sau: 

 - Quy định cụ thể về nguyên tắc, biện pháp giải quyết ùn tắc giao thông; 

trách nhiệm của người tham gia giao thông, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan 

hữu quan tại địa phương trong việc phòng ngừa, xử lý ùn tắc giao thông. 

- Trách nhiệm của người tham gia giao thông, phải tuân thủ sự chỉ dẫn, hướng 

dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. 

- Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan hữu quan trong việc phòng ngừa, 

xử lý ùn tắc giao thông, lực lượng nòng cốt là Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao 

thông vận tải, phối hợp với công an phường, xã địa phương nơi gần nhất xảy ra ùn 

tắc giao thông.  

         d) Tại Điều 49, 50 dự thảo: đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm 

phân loại và đặt tên đối với hệ thống đường cao tốc, đường tuần tra biên giới, 

đường giao thông nông thôn. 

e) Tại Điều 6 dư ̣thảo về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ: xem xét bổ 

sung thêm Mục c) “Quy hoạch mạng lưới đường bộ phải bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo 

đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
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bảo vệ môi trường”, để đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch theo 

quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

f) Về quản lý quy hoạch đấu nối vào quốc lộ. 

Qua thực hiện công tác đấu nối đường địa phương với các quốc lộ qua địa 

bàn cho thấy, khu vực miền núi địa hình khó khăn, hầu như không có đường gom 

đấu nối tại các điểm dân cư tập trung, đa phần là đường nhánh đấu nối từ công 

trình dân cư (tồn tại từ trước). Mặt khác, do nguồn kinh phí của địa phương còn 

nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện xây dựng đường gom kết nối với đường 

ngang gần khu vực lân cận nên khi người dân có nhu cầu mở rộng các đường 

nhánh đấu nối để thuận tiện cho việc đi lại, phát triển kinh tế - xã hội còn gặp khó 

khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp phép đấu nối. Do vậy, đề nghị cơ 

quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm các điều, khoản trong Luật Giao thông 

đường bộ (sửa đổi) để quản lý được thống nhất và thuận lợi, trong đó xem xét cho 

tồn tại các nút giao tại các điểm dân cư tập trung, đa phần có nhiều đường nhánh 

đấu nối từ công trình dân cư (tồn tại từ trước) trong thời hạn nhất định đến khi địa 

phương có kinh phí để xây dựng đường gom kết nối với đường ngang gần khu vực 

lân cận để thuận tiện cho việc đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

g) Tại Điều 56 dự thảo về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ: 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm các khoản, điểm quy 

định việc hằng năm cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất dành 

cho đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ bao gồm vật kiến trúc, nhà cửa, cây 

cối trên đất, thuộc các tuyến đường quốc lộ (nhất là các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao 

thông, cong cua, các ngã 3, ngã 4) chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Vì trong quá trình thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn 

đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 cho thấy: Trên các tuyến quốc lộ qua địa 

bàn tỉnh, phạm vi đất dành cho đường bộ (bao gồm đất của đường bộ và đất hành 

lang an toàn đường bộ) còn tồn tại nhiều vật kiến trúc, nhà cửa, cây cối gây ảnh 

hưởng đến an toàn giao thông và việc bảo vệ công trình đường bộ nhưng chưa 

được bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng 

kế hoạch, dự toán và phương án dự kiến bồi thường lập lại trật tự hành lang an toàn 

đường bộ năm 2020 trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh nhưng chưa bố trí 

được kinh phí để thực hiện, nên việc quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa 

bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khắn.  

- Phạm vi đất dành cho đường bộ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

11/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ có 

quy định: Mốc lộ giới được cắm theo cấp đường quy hoạch. Nhưng trong thực tế 

triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, bất cập đối với công tác quản lý sử 

dụng đất trong hành lang đường bộ, vì không phù hợp với quy định về quản lý, sử 

dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. 
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h) Tại Mục 6, Chương III dự thảo quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý vận 

hành, khai thác đường cao tốc:  

- Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm các điều, khoản trong 

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để quy định rõ công tác tuần tra, quản lý, khai 

thác và bảo trì đường bộ; xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ đối với các 

công trình đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã giao nhiệm vụ cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.  

Vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 

với Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn Km45+100 - 

Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1, đoạn Km1+800 - 

Km106+500 theo hình thức hợp đồng BOT, đang gặp một số vướng mắc, bất cập 

trong thực hiện hiện công tác quản lý hành lang đường bộ do có sự chống chéo và 

chưa rõ ràng giữa nhiệm vụ của Cục Quản lý đường bộ I thuộc Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đối với tuyến Quốc lộ 1, dẫn đến 

công tác quản lý hành lang đường bộ của tuyến Quốc lộ 1 chưa được tốt, nên tình 

hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn diễn 

ra phức tạp, đặc biệt tại các khu vực đô thị, khu đông dân cư.  

i) Tại Điều 118 dự thảo quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm quy định đối với đơn vị tổ 

chức kinh doanh hỗn hợp gồm: Bến xe khách và bến xe hàng hoặc đơn vị kinh 

doanh nhiều loại hình bến, bãi; quy định cụ thể đối với các chi nhánh, văn phòng 

đại diện của các đơn vị kinh doanh vận tải được tổ chức hoạt động kinh doanh loại 

hình vận tải trên địa bàn tỉnh khác để tăng cường công tác quản lý và tránh thất thu 

thuế cho Nhà nước. 

k) Tại Mục 2, Chương VI dự thảo: đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ 

sung quy định việc tổ chức của trạm kiểm tra tải trọng và trạm thu phí đường bộ.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Giao thông vận tải 

xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TP, GTVT, XD; 

- Công an tỉnh;    

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).     

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 


		2020-04-28T18:23:10+0700


		2020-04-29T08:45:35+0700


		2020-04-29T08:45:35+0700


		2020-04-29T08:45:35+0700




