
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-KTN 
V/v đấu nối đường ra, vào cửa 

hàng xăng dầu với Quốc lộ 1 tại 

Km6+500 (phía bên phải tuyến)  

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

  

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

 

 Thực hiện Công văn số 1152/TCĐBVN-ATGT ngày 02/3/2020, Công văn 

số 8340/TCĐBVN-ATGT ngày 12/12/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về 

đấu nối cửa hàng xăng dầu vào QL.1 tại Km6+500 (phía bên phải tuyến), Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:  

 1. Vị trí đấu nối đường ra, vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Km6+500 

(phía bên phải tuyến) với Quốc lộ 1 đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa 

thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 3061/TCĐBVN-ATGT 

ngày 16/6/2015. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Quy 

hoạch đấu nối đường dẫn các cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 

31/8/2015.  

2. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần tổng hợp 

Miền Bắc: 

- Việc xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần Tổng hợp  Miền 

Bắc được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ  tầng 

thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đúng với chủ trương mời gọi, thu hút 

đầu tư của tỉnh. 

- Trong quản lý, phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Sở 

Công Thương Lạng Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì cùng 

với các cơ quan chức năng xác định, định hướng vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu 

đáp ứng các yêu cầu về quản lý, tổ chức kinh doanh mặt hàng kinh doanh có điều 

kiện, phục vụ sản xuất và tiêu dùng để quyết định chấp thuận địa điểm xây dựng 

cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 

năng khảo sát, thẩm định và chấp thuận vị trí địa điểm xây dựng cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu tại Km6+500 (phía bên phải tuyến) Quốc lộ 1 tại Công văn số 

440/SCT-QLTM ngày 22/4/2019 theo quy định.    

- Về sử dụng đất xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần Tổng hợp 

Miền Bắc: Khu đất dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu thuộc thôn Nà Pài, xã 

Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phía bên phải Quốc lộ 1 đoạn từ 

Km6+200 đến Km 6+500 nằm trong khu vực diện tích đất khoảng 12.000m
2
 thuộc 



2 

 

quyền sở hữu hợp pháp của Công ty, trong đó có 4264,4m
2
 đề nghị được xây dựng 

cửa hàng xăng dầu tại các thửa đất số 242, 243, 245, 247 tờ bản đồ địa chính số 32. 

Như vậy vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch, mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Về ảnh hưởng của việc xây dựng đường cao tốc Hữu Nghi - Chi Lăng và 

hành lang an toàn đường bộ đến việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu: 

Vị trí dự kiến đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần Tổng 

hợp Miền Bắc tại Km6+500 Quốc lộ 1 (lý trình đường cao tốc là Km5+600) nằm ở 

giữa tuyến đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Quốc lộ 1, khoảng cách xác 

định trên bản đồ giữa tim đường cao tốc và tim đường Quốc lộ 1 tại vị trí này 

khoảng 165m. Sau khi loại trừ phạm vi ảnh hưởng của đường cao tốc Hữu Nghị - 

Chi Lăng và Quốc lộ 1 (theo quy hoạch là trục Trung tâm Khu Kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn), khu đất có chiều sâu từ 60-70m, chiều dài dọc theo mặt 

đường Quốc lộ 1 khoảng 100m, trong đó có phần diện tích đất 4.264,4m
2
 tại 

km6+500 mà Công ty đề nghị xây dựng cửa hàng xăng dầu lọai 3 (diện tích tối 

thiểu 900m
2
 với chiều tiếp giáp mặt đường là 30m, chiều sâu cửa hàng là 30m). 

Do vậy, vị trí dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu không ảnh hưởng tới 

hướng tuyến, phạm vi đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và quy hoạch trục 

Trung tâm Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.  

Để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tổng hợp Miền Bắc đầu tư xây dựng 

cửa hàng xăng dầu theo quy định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng ý việc Công ty (chủ đầu tư xây dựng 

cửa hàng xăng dầu) đầu tư xây dựng và sử dụng điểm đấu nối với Quốc lộ 1 tại 

Km6+500 (phía bên phải tuyến) để làm đường ra, vào phục vụ hoạt động của cửa 

hàng xăng dầu nêu trên theo phương án thiết kế kỹ thuật và tổ chức giao thông tại 

nút giao sau khi được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam xem xét, giúp đỡ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, XD, CT, TN&MT;  

- Công ty cổ phần Tổng hợp Miền Bắc;      

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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