
UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1781/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  21 tháng 5 năm 2018 
 

V/v tiếp tục xử lý các bến bãi 
hoạt động trái phép tại khu vực 

cửa khẩu Hữu Nghị 

 

     

 

       Kính gửi:  
    - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
    - UBND huyện Cao Lộc.  
 

Xem xét Báo cáo số 133/BC-BQLKKTCK ngày 02/5/2018 của Ban Quản lý 
Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 03/5/2018 
của UBND huyện Cao Lộc về việc xử lý các phương tiện dừng đỗ không đúng quy 
định, các bến bãi hoạt động trái phép tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng 
chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục chủ trì 
phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Cao Lộc và các 
cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện, lái xe về việc 
dừng đỗ không đúng quy định trong khu vực cửa khẩu; xử lý nghiêm đối với các 
lái xe, chủ phương tiện cố tình không chấp hành quy định. Kiên quyết xử lý các 
bến bãi hoạt động trái phép tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị theo phương án rào 
tôn sóng, cắm biển báo nhằm hạn chế xe hàng ra vào các vị trí đấu nối trái phép 
vào quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; hoàn thành và báo cáo 
UBND tỉnh trước 30/6/2018. 

2. Giao UBND huyện Cao Lộc tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm về 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng đối với các bến bãi tự phát; 
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công rào 
tôn sóng đối với các bãi hoạt động trái phép tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu 
Nghị; tổ chức quản lý chặt chẽ hành lang an toàn đường bộ theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: GTVT, CT, XD, KH&ĐT; 
- Cục Hải quan, Công an tỉnh; 
- BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).                                                          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Dương Văn Chiều 
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