
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KT 

V/v hướng dẫn Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc 

Sông Cầu Thái Nguyên thực hiện 

mở tuyến đường sang vị trí khác 

và xin thuê lại tuyến đường cũ 

nằm trong dự án Trang trại nuôi 

lợn nái sinh sản 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông 

Cầu Thái Nguyên. 

 

Xét Công văn số 393/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 16/3/2023 của Sở Giao 

thông vận tải về việc báo cáo kết quả kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên thực hiện trình tự, thủ tục thuê 

lại tuyến đường, tuyến mương, mở tuyến đường sang vị trí khác đối với dự án 

Trang trại nuôi lợn nái sinh sản, tại thôn Pá Lét, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

393/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 16/3/2023; giao Sở Giao thông vận tải hướng 

dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công tuyến đường giao thông khi Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên (nhà đầu tư) có đề nghị. 

2. Giao UBND huyện Bắc Sơn: 

- Hướng dẫn Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông Cầu 

Thái Nguyên thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đoạn đường theo 

quy định; cập nhật phần diện tích đất giao thông theo hướng tuyến mới trong 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án theo quy định, trong đó thể hiện 

rõ ranh giới với phần đất giao thông. 

- Chỉ đạo UBND xã Nhất Tiến tổ chức tiếp nhận bàn giao đoạn đường sau 

khi xây dựng, thống kê bổ sung vào danh mục hệ thống đường giao thông nông 

thôn để phục vụ công tác quản lý theo quy định. 

3. Yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái 

Nguyên:  

- Thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đoạn đường giao thông 

theo hướng tuyến mới theo quy định, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối 
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với đường cấp B theo thiết kế mẫu mặt đường giao thông nông thôn phục vụ 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn tại 

Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Sau khi hoàn thành tuyến đường, thực hiện trích đo lại phần diện tích 

tuyến đường mới, bàn giao lại cho địa phương quản lý, thực hiện các thủ tục 

điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, NNPTNT, TNMT, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,  

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(CVĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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