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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về giải pháp tổ chức giao thông trên đường Hùng 

Vương (đoạn qua trước cổng UBND tỉnh) 
  

 

Ngày 07/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 1444/SGTVT-QLCL ngày 
27/6/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc nghiên cứu nghiên cứu các giải 
pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đường Hùng Vương (đoạn qua trước cổng 
UBND tỉnh). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành: Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công an 
tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn.   

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến của các thành phần 
tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Hiện nay, công trình cầu Kỳ Cùng, Trung tâm thương mại Vincom đã đưa 
vào khai thác sử dụng, bên cạnh đó có Công viên Chi Lăng là nơi vui chơi, giải 
trí của nhân dân thành phố tập trung rất đông người vào mỗi buổi chiều, tối dẫn 
đến nên mật độ giao thông trên tuyến đường Hùng Vương đoạn qua cổng trụ sở 
UBND tỉnh rất đông, giao thông phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn 
giao thông. Thực hiện nhiệm vụ giao, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức nghiên 
cứu các giải pháp và đưa ra 02 phương án tổ chức giao thông. Sau khi xem xét, 
phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án, UBND tỉnh thống nhất lựa chọn 
phương án 1 như đề xuất của Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau:      

- Tận dụng các cụm gờ giảm tốc cũ (sơn tăng cường đủ chiều dầy 6mm 
theo quy định) và sơn bổ sung thêm một số cụm vạch sơn gờ giảm tốc mới với 
chiều dày 6mm. Tổ chức giao thông thành 2 chiều trên tổng 04 làn xe, thay thế 
đảo vạch sơn mềm bằng dải phân cách di động (ngăn cách giữa phần xe chạy và 
khu vực Công viên Chi Lăng). 

- Cắm biển số hiệu W.245a (“đi chậm”) để cảnh báo các phương tiện 
tham gia giao thông tại hai đầu đoạn đường này (tại vị trí nút giao đầu cầu Đông 
Kinh và vị trí nút giao đường Trần Hưng Đạo).  

Trong đó lưu ý không mở lối vào khu vực sát đầu Cầu Đông Kinh để hạn 
chế điểm xung đột, đảm bảo an toàn giao thông. 



 2

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán bổ sung 
vào hạng mục đường dẫn công trình Cầu Kỳ Cùng, triển khai thực hiện theo quy 
định./. 

 
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, GTVT; 
- Công an tỉnh; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

           TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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