
ÊBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 8665 /TCĐBVN-ATGT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021 
V/v: Báo cáo về lý trình thực tế cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu số 15 địa bàn huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 
(Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông). 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 11694/TCĐBVN-KCHT 

ngày 04/11/2021 về việc đấu nối vào QL.1 tại Km84+400(T) và điều chỉnh vị trí 

điểm đấu nối đến Km84+554(T), tỉnh Lạng Sơn. Tổng cục ĐBVN đã phối hợp với 

Sở GTVT Lạng Sơn, Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và đại diện Cửa 

hàng kinh doanh xăng dầu số 15 đi kiểm tra hiện trường (Có Biên bản hiện trường 

kèm theo) và báo cáo Bộ Giao thông vận tải như sau: 

- Trên cơ sở cọc H6/84 (Km84+600), các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiến 

hành đo về phía đầu tuyến đến Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 15 (lấy lý trình 

giữa), xác định được khoảng cách là 38m và xác nhận lý trình thực tế tại hiện 

trường của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 15 là Km84+562; 

- Vị trí đấu nối vào Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 15 đã được UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn, theo đó, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 15 được đấu nối 

vào QL.1 tại Km84+400(P); 

- Để bảo đảm việc việc đấu nối có lý trình đúng với thực tế hiện trường, đề 

nghị Bộ GTVT xem xét, thỏa thuận với UBND tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh lý trình 

vị trí đấu nối Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 15 từ Km84+400(T) thành 

Km84+562(T), đồng thời thỏa thuận với UBND tỉnh Lạng Sơn đấu nối Khu đô thị 

mới Hữu Lũng vào QL.1 tại Km84+400. (Bộ GTVT đã có ý kiến với UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thỏa thuận đấu nối Khu đô thị mới Hữu Lũng vào QL.1 tại 

Km84+400(T) tại Công văn số 11959/BGTVT-KCHT ngày 26/11/2020 và Công 

văn số 11694/TCĐBVN-KCHT ngày 04/11/2021). 

Trên đây là báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị Vụ Kết cấu 

hạ tầng tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ GTVT xem xét, phúc đáp đề nghị của 

UBND tỉnh Lạng Sơn./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở GTVT Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, ATGT (Sơn 02b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
Phan Thị Thu Hiền 



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: /PT Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2021 

 
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Kính trình: Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
 

1. Cơ quan chủ trì trình: Vụ An toàn giao thông 

2. Cơ quan phối hợp: ......................................................................................... 
3. Trích yếu nội dung dự thảo văn bản trình: Báo cáo về lý trình thực tế cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu số 15 địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.. 

4. Tóm tắt nội dung công việc trình: 

5. Ý kiến của cơ quan chủ trì trình: .................................................................................... 

6. Ý kiến bảo lưu (nội dung đề nghị được bảo lưu ý kiến của mình): ............... 

7. Mức độ khẩn, mật, phạm vi lưu hành: 

- Mức độ khẩn: Hỏa tốc Khẩn Thượng khẩn 

- Mức độ mật: Mật Tối mật Tuyệt mật 

+ Căn cứ đề xuất mức độ mật của văn bản:……………………………………. 
+ Được phép sao chụp Không được phép sao, chụp 

- Tài liệu hạn chế lưu hành: 

8. Dự kiến số lượng bản phát hành: 

9. Tài liệu kèm theo: 
 

TT 
Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày, tháng, năm 

văn bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

1 Công văn số 

11694/TCĐBVN- 

KCHT 

04/11/2021 Báo cáo lý trình đấu nối 

Cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu số 15 

Bộ GTVT 

2 Biên bản kiểm tra 

hiện trường 

12/11/2021 Xác định lý trình Cửa 

hàng kinh doanh xăng dầu 

số 15 

Đoàn kiểm tra 

10. Chữ ký, ý kiến của bộ phận kiểm soát về thể thức văn bản: 

- Họ tên: ................................................. Chữ ký: ........................... 

- Ý kiến: ................................................................................................................... 

11. Chữ ký của chuyên viên, lãnh đạo cơ quan chủ trì trình: 

CHUYÊN VIÊN 

 

 

 

Phạm Ngọc Sơn 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Tổng cục 
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