
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 
ơ 

V/v khẩn trương xử lý hành vi ném đá 

vào xe ô tô đang lưu thông trên tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 
 

Qua nắm bắt, theo dõi thông tin cho thấy, thời gian gần đây (tối ngày 

09/01/2021) một số xe ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, 

khi đến khoảng Km68 thì bị đối tượng lạ mặt dùng đá (hoặc vật cứng) ném vỡ 

kính chắn gió. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm 

trọng do các phương tiện đang lưu thông trên đường với tốc độ cao. Để không tái 

diễn tình trạng trên, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại, gây nguy 

hiểm cho người khác, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

 1. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Chi Lăng, Công an huyện Hữu 

Lũng và các lực lượng chuyên môn khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng có 

hành vi phá hoại nêu trên; củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật 

và thực hiện công bố rộng rãi để làm gương, răn đe các đối tượng khác có ý định 

lặp lại hành vi trên cũng như các hành động khác có thể gây nguy hiểm cho người 

và phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cũng như các 

tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh. 

 2. Giao UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng: 

 a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là các hộ dân sinh 

sống dọc tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện nghiêm các quy định 

pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tuyệt đối không được 

thực hiện các hành vi mang tính chất phá hoại, gây nguy hiểm cho người và 

phượng tiện lưu thông trên tuyến cao tốc; các hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý 

nghiêm theo quy định. 

 b) Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty cổ 

phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn sớm giải quyết dứt điểm các nội dung còn 

vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công và các vấn đề 

phát sinh khác liên quan đến dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (nếu có). Đối 

với các trường hợp có đơn thư phản ánh, kiến nghị cần xử lý dứt điểm, trả lời rõ 

nội dung đề nghị có đảm bảo căn cứ pháp luật, thực tiễn hay không và thời hạn 

xử lý, khắc phục để người dân biết, thực hiện. 



2 

 

 3. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh giám sát, quyết liệt đôn đốc Công ty 

cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND các huyện liên quan khẩn trương xử 

lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại của dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, 

nhất là các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng do thi công 

dự án đến các hộ dân, cộng đồng dân cư. 

4. Sở Giao thông vận tải tích cực thực hiện vai trò quản lý nhà nước, kịp 

thời phát hiện, khuyến cáo, yêu cầu nhà đầu tư dự án cũng như các cơ quan liên 

quan thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm công tác quản lý, vận hành, 

khai thác tuyến cao tốc  được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm an 

toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến. 

5. Công ty cổ phần BOT Băc Giang - Lạng Sơn: 

a) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý 

đối tượng có hành vi ném đá vào các ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc vào 

tối ngày 09/01/2021; nắm bắt, cung cấp cho lực lượng chức năng thông tin về các 

đối tượng quá khích, có hành vi (hoặc ý định) phá hoại tài sản, công trình để kịp 

thời có biện pháp giáo dục răn đe, xử lý. 

b) Tích cực phối hợp với UBND các huyện, xã nơi có tuyến đường đi qua 

để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật, không 

có các hành vi phá hoại công trình, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu 

thông trên tuyến cao tốc. 

c) Khẩn trương phối hợp với UBND các huyện liên quan xử lý dứt điểm 

các nội dung còn vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công 

dự án; thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với người dân để tạo sự đồng 

thuận, cùng chung tay bảo vệ công trình. 

d) Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì công trình; chủ động có biện pháp 

xử lý, khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. 

5. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

Thông tin kịp thời, đúng bản chất, diễn biến sự việc để kịp thời lên án các 

hành vi phá hoại, vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người khác, làm ảnh 

hưởng xấu tới hình ảnh, ấn tượng của du khách đối với người dân Lạng Sơn. Đồng 

thời tuyên truyền về hậu quả, cũng như các trách nhiệm pháp lý mà người vi phạm 

phải gánh chịu khi thực hiện các hành vi phá hoại tương tự để giáo dục, răn đe, 

thúc đẩy tính tự giác chấp hành pháp luật của mọi công dân./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, XD, TTTT, TP, VH-TTDL; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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