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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Lạng Sơn, ngày  26 tháng 9 năm 2018 

  
 

     Kính gửi:    
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1997/BCH-TM ngày 19/9/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh về việc sạt lở ta luy dương tại Km3+400, Quốc lộ 1, nguy 
cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình chiến đấu của Đồn Biên phòng Hữu Nghị, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và các cơ quan liên 
quan kiểm tra, xem xét việc sạt lở ta luy dương tại Km3+400, Quốc lộ 1, có giải 
pháp khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, đảm bảo an 
toàn giao thông tại đoạn tuyến trên. 

(Công văn số 1997/BCH-TM được gửi kèm qua eOffic) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTN; 
- Lưu: VT, VAT. 
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