
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 
ơ 

V/v xem xét báo cáo của Sở Giao 

thông vận tải về kết quả kiểm tra 

đấu  nối vào tuyến QL.1 tại 

Km78+450 (T)   
 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Báo cáo số 3631/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 12/11/2021 của 

Sở Giao thông vận tải về kết quả xem xét đề nghị bổ sung điểm đấu nối tại 

Km78+450 tuyến QL.1 (bên trái) của Công ty CPTM vận tải dầu khí Ngân Hà - 

Oil Trading, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Đồng ý với nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả xem 

xét đề nghị bổ sung điểm đấu nối tại Km78+450 tuyến QL.1 (bên trái) của Công 

ty CPTM vận tải dầu khí Ngân Hà - Oil Trading. Giao Sở Giao thông vận tải 

thông báo đến Công ty CPTM vận tải dầu khí Ngân Hà - Oil Trading được biết 

về việc vị trí đấu nối chưa phù hợp với Quy hoạch xây dựng NTM xã Cai  Kinh  

và  không đảm bảo khoảng cách giữa hai điểm đấu nối vào quốc lộ theo quy 

định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giai thông 

vận tải.  

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

liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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