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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Công văn số 4201/BGTVT-KCHT ngày 04/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc đấu nối đường ra, vào Khu đô thị mới phía Đông thành phố 

Lạng Sơn vào tuyến Quốc lộ 1 tại Km17+600 (phía bên trái), tỉnh Lạng Sơn, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu cho UBND tỉnh thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tên 

điểm đấu nối nút giao Khu đô thị mới phía Đông thành phố Lạng Sơn tại 

Km17+600 Quốc lộ 1 theo quy định, thời hạn hoàn thành trong tháng 5/2020; đồng 

thời hướng dẫn chủ công trình thực hiện các công việc khác liên quan đến đấu nối 

theo nội dung chấp thuận và yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, XD, TN&MT, KH&ĐT;    

- UBND thành phố Lạng Sơn;    

- Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều     
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