
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BATGT 

V/v tăng cường đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đường sắt trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn  

TP. Lạng Sơn, ngày    tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã Mai Pha, Hoàng Đồng; 

- UBND các phường Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, 

Tam Thanh, Vĩnh Trại; 

- Các thành viên Ban ATGT thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 132/BATGT-VP ngày 21/10/2021 của Ban ATGT 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. 

Ban ATGT thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Tăng cường, thường xuyên thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia 

đình, cá nhân sinh sống dọc tuyến đường sắt trên địa bàn quản lý chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt; 

không thực hiện các hành vi vi phạm: Tự mở lối đi qua đường sắt, xây dựng 

công trình, đào, đổ đất đá, các vật liệu khác trong phạm vi bảo vệ công trình 

đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt. 

- Chủ động rà soát và tổ chức cảnh giới, chốt gác an toàn giao thông 

đường sắt tại các lối đi tự mở có nguy cơ gây mất an toàn cao chưa thể rào, đóng 

được trên địa bàn quản lý. 

- Chủ trì phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, Cung trưởng cung đường 

sắt Hà Lạng và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi 

phạm hành lang ATGT đường sắt trên địa bàn quản lý. Báo cáo kết quả thực về 

Phòng Quản lý đô thị để tổng hợp tham mưu cho UBND thành phố báo cáo Ban 

ATGT tỉnh, UBND tỉnh (nếu có); phát quang tầm nhìn cả hai phía đường bộ và 

đường sắt tại các điểm giao cắt đường sắt – đường bộ. 

2. UBND phường Vĩnh Trại: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ga Lạng 

Sơn, Cung đường sắt Hà Lạng thực hiện các biện pháp đảm bảo yêu cầu phòng 

chống dịch Covid –19 tại Ga Lạng Sơn theo Quy định  tạm  thời  về thí điểm tổ 

chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt bảo đảm thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid–19 (ban hành theo Quyết định 

số1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải). 

 

3. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Chủ động phối hợp và bố trí 

phương tiện, lực lượng theo đề nghị của UBND các phường, xã để thực hiện xử 
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lý, giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường 

sắt trên địa bàn thành phố (nếu có). 

4. Phòng Quản lý đô thị: Chủ động phối hợp với Cung đường sắt Hà Lạng 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời biển báo hiệu đường bộ còn  thiếu, mất, 

hỏng tại các đường ngang trên địa bàn; xây dựng vạch dừng, gồ, gờ giảm tốc 

trên phần đường bộ do thành phố quản lý tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ - 

đường sắt có nguy cơ xảy ra tại nạn giao thông cao. Theo dõi, đốn đốc các đơn 

vị thực hiện; tổng hợp kết quả của các đơn vị tham mưu cho UBND thành phố 

báo cáo Ban ATGT tỉnh, UBND tỉnh.   

5. Các thành viên Ban ATGT thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp 

luật về giao thông đường bộ, đường sắt tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành.  

Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị các thành viên, các cơ quan, 

đơn vị nghiêm túc, quan tâm thực hiện các nội dung trên./. 
 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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