
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT 
V/v lấy đất đắp thi công công trình 

xử lý vị trí tiềm ẩn tai nạn giao 

thông đoạn Km93 - Km94 trên 

tuyến Quốc lộ 1B 

Lạng Sơn, ngày       tháng  12  năm 2021 

 

                    Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Bắc Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 3614/SGTVT-BQLXD ngày 10/11/2021 của Sở 

Giao thông vận tải; Công văn số 1671/UBND-PTNMT ngày 10/11/2021 của  

UBND huyện Bắc Sơn về khai thác đất đắp phục vụ thi công công trình xử lý vị 

trí tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km93 - Km94 (Đèo Bò Đái), huyện Bắc Sơn 

và Báo cáo số 581/BC-STNMT ngày 29/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về chấp thuận vị trí lấy đất đắp thi công công trình xử lý điểm đen đoạn 

Km93 - Km94 Quốc lộ 1B, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Không đồng ý việc lấy đất đắp phục vụ thi công công trình xử lý vị trí 

tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km93 - Km94 Quốc lộ 1B tại các thửa đất sản 

xuất nông nghiệp (đất rừng sản xuất) như đề xuất của Sở Giao thông vận tải 

(Công văn số 3614/SGTVT-BQLXD) và UBND huyện Bắc Sơn (Công văn số 

1671/UBND-PTNMT) do không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép 

Nhà thầu thi công lấy đất tại các thửa đất phi nông nghiệp hoặc thửa đất chưa sử 

dụng (nếu có) trên địa bàn các xã lân cận để phục vụ thi công xử lý vị trí tiểm ẩn 

tại nạn giao thông đoạn Km93 - Km94 Quốc lộ 1B. 

3. Giao UBND huyện Bắc Sơn kiểm tra cụ thể, kỹ lưỡng và xem xét chấp 

thuận cho Nhà thầu thi công lấy đất đắp tại các thửa đất phi nông nghiệp hoặc 

thửa đất chưa sử dụng để phục vụ thi công công trình xử lý vị trí tiểm ẩn tại nạn 

giao thông đoạn Km93 - Km94 Quốc lộ 1B; không thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản nhưng phải nộp các loại thuế, phí theo quy định. 

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; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD;  

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

Dương Công Hiệp 
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