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     Kính gửi:   
- Sở Giao thông vận tải;     
- Công an tỉnh;  
- Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; 
- UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1003/TCĐBVN-ATGT ngày 20/02/2019 của 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 
QL.1 (đoạn Lạng Sơn - Hà Nội), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tổ chức rà soát, thực hiện: 

- Phát quang tầm nhìn trên tuyến, vệ sinh mặt đường, đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật của hệ thống an toàn giao thông (biển báo, vạch sơn, phản quang)… trên 
tuyến QL.1. 

- Tạm dừng các hoạt động thi công trên tuyến đường QL.1 trong thời gian 
từ ngày 24 - 28/02/2019. 

2. Sở Giao thông vận tải:  

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng 
Sơn tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông khi xảy ra ùn tắc tại các nút giao 
với QL.1. 

- Phối hợp UBND các huyện, thành phố giải tỏa các trường hợp chiếm 
dụng lòng, lề đường làm cản trở giao thông trên tuyến QL.1. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh có tuyến xe khách liên tỉnh 
có hành trình đi qua tỉnh Lạng Sơn trên tuyến QL.1 để chỉ đạo các đơn vị kinh 
doanh vận tải, các bến xe khách điều chỉnh phù hợp hoạt động vận tải, đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông; thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến 
xe khách kịp thời về phương án phân luồng giao thông, phương án cấm đường 
của cơ quan chức năng (nếu có). 

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn 
thực hiện các công việc trên. 



3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các cơ quan 
liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao 
thông trên QL.1. 

4. UBND các huyện, thành phố trên tuyến QL.1 phối hợp với các cơ quan 
liên quan tổ chức giải tỏa việc lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán làm cản trở 
giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. 

(Công văn số 1003/TCĐBVN-ATGT được gửi kèm qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, NC, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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