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Lạng Sơn, ngày 20  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

 

Thực hiện Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 
xây dựng quy hoạch, cụ thể hoá cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà 
đầu tư tham gia đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phục vụ 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập 
khẩu, kho ngoại quan Đạt Phát, địa điểm tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng tại Km2+420, QL4A (phía bên trái tuyến).   

Vị trí điểm đấu nối đường ra, vào Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, kho 
ngoại quan Đạt Phát với QL.4A tại Km2+420 (phía bên trái tuyến) thuộc khu vực  
thị trấn Đồng Đăng, cách điểm đấu nối gần nhất cùng phía trong quy hoạch đã 
được duyệt là 2,1Km (nút giao đường tránh QL.4A, Km4+300), đảm bảo về 
khoảng cách đấu nối theo quy định; địa hình khu vực không bị khuất tầm nhìn, độ 
đốc dọc thoải khoảng 2-3%, phía cuối tuyến có đường cong bán kính lớn đảm bảo 
tầm nhìn cho các xe ra vào nút giao. Tuy nhiên vị trí đấu nối tại Km2+420, QL.4A 
chưa có trong quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 4A trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2020 tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Để có cơ sở điều chỉnh quy hoạch đấu nối theo Quyết định số 1555/QĐ-
UBND ngày 19/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt quy 
hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 4A trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, 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 Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, kho ngoại quan Đạt Phát 
với QL.4A tại Km2+420 (phía bên trái tuyến) theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 
Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải: “Khoảng 
cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào quốc lộ quy định tại điểm khoản 1 Điều 
20 của Thông tư này nằm trong khu vực nội thành, nội thị: Căn cứ vào quy hoạch 
đô thị, khoảng cách giữa các điểm đấu nối xác định theo quy hoạch giao thông đô 
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thị đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch đô thị phê duyệt”, với các nội 
dung chính như sau: 

1. Thoả thuận bổ sung Quy hoạch sử dụng hành lang an toàn giao thông 
đường bộ Quốc lộ 4A, địa phận tỉnh Lạng Sơn thêm 01 vị trí đường ngang, cụ thể:  

a) Tên đường ngang: Đường vào bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, kho ngoại 
quan Đạt Phát.  

b) Vị trí đầu nối vào Quốc lộ 4A: Tại Km2+420, phía bên trái tuyến (thuộc 
thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng). 

c) Quy mô nút giao: Nút giao cùng mức, ngã ba, với các chỉ tiêu kỹ thuật chính:  

- 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 cấu phần mở rộng Quốc lộ 4A và phần đường nhánh trong nút giao 
phải cùng loại.  

- Đảm bảo thoát nước trong khu vực và Quốc lộ 4A, không để nước mặt từ 
đường nhánh chảy vào đường chính.  

- Tổ chức giao thông đảm bảo ưu tiên đường trục chính (QL4A). Bố trí hệ 
thống an toàn giao thông (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 cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính mong Bộ Giao thông vận tải quan tâm 
xem xét, chấp thuận.  

(Gửi kèm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phương án thiết kế đấu nối)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- Các Sở: GTVT, XD, TN&MT, KH&ĐT; 
- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;       
- 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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