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Số: 4757 /VP-KTN 

V/v bổ sung biển báo hiệu đường bộ 
trên tuyến đường Đại Huề thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 

 
Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

  
     Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 
- UBND huyện Chi Lăng. 

 

Xem xét Công văn số 2663/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 12/11/2019 của 
Sở Giao thông vận tải về việc cắm biển hạn chế xe tải, xe khách trên tuyến 
đường Đại Huề đoạn từ ngã 6 đường sắt đi qua cầu Đồng Mỏ đến ngã tư giao 
giữa đường tỉnh ĐT.234, Quốc lộ 279 (Đèo Bén) thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi 
Lăng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý phương án cắm bổ sung biển báo hiệu đường bộ (biển cấm, biển 
chỉ dẫn xe ô tô khách và xe ô tô tải) trên tuyến đường Đại Huề đoạn từ ngã 6 
(giao với đường sắt) đi qua cầu Đồng Mỏ đến ngã tư giao với đường tỉnh 
ĐT.234, Quốc lộ 279 (Đèo Bén) thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng theo quy 
chuẩn Quốc gia QCVN 41:2016 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo 
tuổi thọ khai thác của công trình như đề xuất của Sở Giao thông vận tải. 

Giao UBND huyện Chi Lăng tổ chức thực hiện bằng nguồn vốn an toàn 
giao thông năm 2019 của huyện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Chi Lăng, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH,  TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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