
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT  
 

V/v đấu nối vào tuyến Quốc lộ 1 

tại Km1+595 (bên phải tuyến)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

-  Sở Giao thông vận tải; 

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

-  Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Phú Gia Hà Nội. 

 

Thực hiện Công văn số 10844/BGTVT-KCHT ngày 15/10/2021 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc thỏa thuận điểm đấu nối vào tuyến QL.1 tại 

Km1+595 (P), tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Phú Gia Hà Nội khẩn trương hoàn 

chỉnh hồ sơ thiết kế điểm đấu nối vào tuyến QL.1 tại Km1+595 (P) gửi đến Sở 

Giao thông vận tải Lạng Sơn để được xem xét, chấp thuận thiết kế và cấp phép 

thi công theo sự chấp thuận và yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn 

trên. Trong đó, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn gờ giảm tốc, đèn 

cảnh báo giao  thông tại vị trí nút giao nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên 

tuyến QL.1 trong quá trình vận hành, khai thác nút giao. 

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

trình UBND tỉnh cập nhật điểm đấu nối nêu trên vào quy hoạch giao thông theo 

yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- 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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