
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 1434 /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2019 

V/v kiểm tra, xử lý vi phạm trong 
phạm vi đất dành cho đường sắt, 

phạm vi bảo vệ cầu đường sắt trên 
tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng

 

 

     Kính gửi:  
 
- Sở Giao thông vận tải;     
- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 667/CĐSVN-KCHTGT 
ngày 04/4/2019 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc quản lý đất dành cho 
đường sắt, phạm vi bảo vệ các cầu đường sắt trên đường sắt quốc gia. Sau khi 
xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

- UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng  
theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để khẩn 
trương kiểm tra, xử lý nghiêm việc sử dụng trái phép đất dành cho đường sắt, 
phạm vi bảo vệ cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng thuộc 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn nêu tại Công văn trên theo quy định của pháp luật.  

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, theo dõi và tổng 
hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nội dung này tại Hội nghị sơ kết công 
tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019. 

(Công văn số 667/CĐSVN-KCHTGT được gửi kèm qua eOffice). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Đường sắt Việt Nam; 
- Các Sở: TN&MT, XD; 
- Công an tỉnh; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Dương Văn Chiều  
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