
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 
V/v khẩn trương giải quyết, xử lý vi 

phạm hành lang đường sắt đoạn 

Km152+750-Km152+015 trên tuyến 

đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng 

 

 

 

Kính gửi:      

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1268/CĐSVN-TTATI ngày 

02/6/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc giải quyết và xử lý vi phạm 

hành lang đường sắt tại Km152+750-Km153+015 trên tuyến đường sắt Hà Nội - 

Đồng Đăng; Công văn số 1297/ĐS-ANAT ngày 31/5/2021của Tổng Công ty 

Đường sắt Việt Nam về việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt 

trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Sau khi xem xet, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương kiểm tra, giải quyết và xử lý 

dứt điểm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên đoạn 

Km152+750-Km152+015 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng theo quy định 

của pháp luật (Luật Đường sắt, Nghị định số 56/2018/NĐ-CP và các quy định 

khác có liên quan) cùng với nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 

2057/VP-KT ngày 28/5/2021; 

Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng và các cơ quan 

liên quan yêu cầu các hộ gia đình, các nhân vi phạm tháo dỡ, hoàn trả nguyên 

trạng kết cấu hạ tầng đường sắt. Trường hợp nếu các hộ gia đình, các nhân 

không tự giác khắc phục thì thực hiện biện pháp cưỡng chế giải toả và xử lý 

nghiêm theo quy định; báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện, đồng thời gửi 

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, thời hạn trước 

ngày 25/6/2021. 

2. UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình và thành 

phố Lạng Sơn chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đoàn thể trực thuộc, UBND các 

xã, phường, thị trấn tăng cường, thường xuyên thực hiện tuyên truyền, vận động 

các hộ gia đình, các nhân sinh sống dọc tuyến đường sắt hiểu và chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt; 

không thực hiện các hành vi vi phạm như: xây dựng công trình, đào, đổ đất đá, 

các vật liệu khác trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an 

toàn giao thông đường sắt. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ 

quan liên quan biết và phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Đường sắt Việt Nam;  

- Các Sở: GTVT, XD; 

- Công an tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; 

- Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng;  

- C, PVP UBND tỉnh,  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều  
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