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Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 20209 

 

Kính gửi:    

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 75/BC-BATGT ngày 07/7/2020 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh về kết quả kiểm tra và đề xuất phương án lắp đặt cần vươn gắn biển báo 

hiệu đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực Cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho lắp đặt cần vươn gắn biển báo hiệu đường bộ để 

người tham gia giao thông dễ nhận biết nội dung biển báo hiệu, biển chỉ dẫn hướng 

đi, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị như phương án đề xuất của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Báo cáo trên. 

- Giao Ban An toàn giao thông tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng công trình lắp 

đặt cần vươn gắn biển báo hiệu đường bộ nêu trên, có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện theo quy định. Kinh phí thực hiện khoảng 500.000.000 đồng từ nguồn kinh 

phí đã cấp cho Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thời 

gian thực hiện dự án trong năm 2020. 

- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt dự toán chi phí  

khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tăng cường 

công tác quản lý, bảo trì, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường nội bộ khu vực 

cửa khẩu, các khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu theo quy định phân cấp 

quản lý đường bộ tại Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của 

UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bến bãi, hệ thống an toàn 

giao thông, sơn vạch kẻ đường, biển báo hiệu đường bộ… để kịp thời xử lý các 

vấn đề bất cập trong quá trình khai thác. 

3. Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị phối hợp 

với các đơn vị chức năng hướng dẫn phương tiện giao thông dừng, đỗ đúng quy 
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định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi làm thủ tục ra vào cửa khẩu tại khu 

vực cổng ngoài barie số 2. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Hữu Nghị 

duy trì đảm bảo an ninh trật tự; xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm về dừng, đỗ 

không đúng quy định tại khu vực cửa khẩu; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao 

thông thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông phía ngoài khu vực đảo tròn 

hướng rẽ vào thị trấn Đồng Đăng./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC;  

- Công an tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty TNHH Xuân Cương; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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