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Số: 390 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 28 tháng  01  năm 2019 

V/v chưa xem xét phương án 
trang trí đầu cầu Kỳ Cùng và 

bờ sông Kỳ Cùng 
 

Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi xem xét các Tờ trình của UBND thành phố: số 08/TTr-UBND 
ngày 11/01/2019 về việc đề xuất phương án trang trí bờ sông Kỳ Cùng (khu vực 
Chợ Bờ sông); số 25/TTr-UBND ngày 22/01/2019 về việc đề xuất phương án 
trang trí khu vực cầu Kỳ Cùng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Hiện nay các hạng mục thi công của dự án cầu Kỳ Cùng chưa hoàn 
thiện; mặt khác, công trình cầu Kỳ Cùng và các thiết chế văn hóa, cảnh quan, 
không gian trong khu vực có quan hệ mật thiết với nhau (bao gồm khu vực bờ 
sông từ Đền Kỳ Cùng đến cổng chợ Bờ sông đối diện với đường Phai Vệ), có 
nhiều tiềm năng để phục vụ phát triển du lịch, cần được xem xét kỹ lưỡng, xây 
dựng phương án tổng quan bảo đảm tính đồng bộ, kỹ thuật, mỹ thuật chung của 
toàn khu vực. UBND tỉnh tạm thời chưa xem xét đề xuất của UBND thành phố 
tại 02 văn bản nêu trên. 

2. Việc bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong 
khu vực chợ Bờ sông thuộc trách nhiệm của chính quyền sở tại và Công ty Cổ 
phần Chợ Lạng Sơn, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định. Trước mắt, cần khẩn trương có các biện pháp thiết 
thực để thực hiện nếp sống văn minh và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại khu vực này. 

3. Yêu cầu UBND thành phố có biện pháp đôn đốc, hướng dẫn Công ty 
Cổ phần Chợ Lạng Sơn bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhu cầu vệ 
sinh, thu gom rác thải phát sinh từ các hoạt động trong khu vực chợ Bờ sông. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: VHTTDL, GTVT, XD, CT; 
- Công ty CP Chợ Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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