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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:             /VP-KT 
V/v tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 3489/BC-SGTVT ngày 29/10/2021 của Sở Giao thông 

vận tải về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND, ngày 

24/4/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong 

công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, 

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

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và phạm vi trách nhiệm của mình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả các nội dung yêu cầu tại Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản 

lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 776/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Giao thông vận tải tăng cường tăng công tác quản lý nhà nước về quản 

lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên 

thực hiện kiểm tra công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, xử lý nghiêm, dứt 

điểm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

kiến nghị của Sở Giao thông vận tải về nội dung bố trí kinh phí chi thường xuyên 

từ ngân sách tỉnh để triển khai công tác cắm cọc mốc đất dành cho đường bộ và 

mốc lộ giới của đường bộ, công tác trích đo bản đồ đất đường bộ đối với các tuyến 

đường trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, giải 

tỏa, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; đề xuất, báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 12/2021. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT, TT&TT, NN&PTNT; 
- Ban  Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
Phòng THNC,  Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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