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V/v đề nghị tài trợ vốn để thực hiện 
khắc phục vị trí điểm đen tai nạn 

giao thông  

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

                                           
Lạng Sơn, ngày 15  tháng 11 năm 2019 

         
Kính gửi:  

- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; 
- Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. 

 Trong những năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Lạng 
Sơn đã rất quan tâm chú trọng thực hiện đầu tư xây dựng nhiều công trình xử lý 
các điểm đen, các vị trí mất an toàn giao thông trên các tuyến đường nhằm đảm 
bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. Trong đó có sự quan tâm hỗ trợ 
đầu tư của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới như: Công 
trình cải tạo điểm hay xảy ra tại nạn giao thông Km94+200 quốc lộ 1B; Lắp đặt hộ 
lan mềm trên đèo Khau Ra quốc lộ 279; công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 
đường Bà Triệu -  Phai Vệ... Các công trình trên đã mang lại hiệu quả, góp phần 
tích cực kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hại cho người và các phương 
tiện tham gia giao thông trên tuyến. Tuy nhiên do mạng lưới đường bộ trên địa bàn 
tỉnh tương đối lớn, trong khi ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên hiện nay trên 
các tuyến quốc lộ, đường tỉnh vẫn còn nhiều điểm mất an toàn giao thông, thường 
xuyên xảy ra tai nạn giao thông chưa được cải tạo, khắc phục.  

 Được biết tại Công văn số 167/QXCG/2019 ngày 04/11/2019 Quỹ Bảo hiểm 
xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đang có kế hoạch sử dụng Quỹ Bảo hiểm 
xe cơ giới cho năm 2020 tài trợ cho các công trình đề phòng tổn thất tai nạn giao 
thông với tổng dự toán từ 02 tỷ đồng trở xuống, ưu tiên các công trình khắc phục 
điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (trong đó Quỹ tài trợ 70% giá trị dự toán 
công trình, địa phương đối ứng 30%). UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị 
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam xem xét, tài trợ cho tỉnh 
Lạng Sơn để thực hiện công trình: Cải tạo điểm đen tai nạn giao thông tại 
Km5+900, đường tỉnh ĐT.226, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,0 tỷ đồng.  

 Khi được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tài trợ, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ bố trí đủ nguồn vốn đối ứng và chỉ đạo 
các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đầu tư đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm 
xem xét, hỗ trợ./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC; 
- CPVP UBND tỉnh; 
các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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