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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /UBND-KT 

V/v thoả thuận đấu nối đường 

ra, vào cửa hàng xăng dầu tại 

Km160+700 (bên phải tuyến) 

Quốc lộ 279 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 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 279 như sau: 

Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến Quốc lộ 279, khu vực trung 

tâm xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở đề xuất của 

Công ty TNHH MTV Vận tải Xứ Lạng, các sở, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đã 

tổ chức khảo sát thực địa, thẩm định và chấp thuận theo thẩm quyền đối với địa 

điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại địa điểm Km160+700 (bên phải tuyến), 

Quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Làng Nong, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn.  

Tuy nhiên, vị trí nêu trên chưa có trong Quy hoạch tổng thể các điểm đấu 

nối vào Quốc lộ 1B, 3B,4A, 31 và 279 đến năm 2020, được UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 và Quy hoạch đấu 

nối đường dẫn ra vào các cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, được UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015. 

Để có cơ sở bổ sung Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 1B, 

3B,4A, 31 và 279 đến năm 2020 và Quy hoạch đấu nối đường dẫn ra vào các cửa 

hàng xăng dầu vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 

2025, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận 

bổ sung mở điểm đấu nối ra vào cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 279, tại 

Km160+700 (bên phải tuyến). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp 

thuận./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, XD, TN&MT, CT; 

- UBND huyện Chi Lăng;       

- C,PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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