
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /UBND-KT 

V/v đồng ý bổ sung biển báo hiệu 

đường bộ từ Quốc lộ 1 vào đường 

cao tốc tại 03 vị trí nút giao (Quốc 

lộ 279, Quốc lộ 37 và ĐT.242) 

thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1439/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 08/6/2020 của Sở 

Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu đường bộ từ Quốc lộ 1 vào đường 

cao tốc tại 03 vị trí nút giao (Quốc lộ 279, Quốc lộ 37 và ĐT.242) thuộc Dự án 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý bổ sung 06 biển báo (IE.450a) chỉ dẫn trên Quốc lộ 1 (cả chiều đi và 

chiều ngược lại) để chỉ dẫn lối đi vào đường cao tốc tại 03 vị trí nút giao Quốc lộ 

279 (Km55+500), nút giao đường tỉnh ĐT.242 (Km84+900) và nút giao Quốc lộ 

37 (Km100+900) nhằm đảm bảo thuận tiện và an toàn giao thông trong quá trình 

khai thác; khối lượng phát sinh sử dụng chi phí dự phòng của Dự án tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn trên. 

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang 

- Lạng Sơn khẩn trương triển khai các nội dung trên và thực hiện lập, thẩm định, 

phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán để bổ sung vào hợp đồng dự án theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC; 

- UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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