
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KTHT 

V/v đề nghị xử lý đảm bảo ATGT 

nút giao giữa Quốc lộ 4B 

(Km55+060/QL.4B) và Quốc lộ 31 

(Km129+800/QL.31) tại thị trấn 

Đình Lập 
 

Đình Lập, ngày        tháng 5 năm 2022. 

 

Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. 
 

 

 Trong những năm qua, tại nút giao (ngã tư) giữa Quốc lộ 4B 

(Km55+060/QL.4B) và Quốc lộ 31 (Km129+800/QL.31) nằm trên địa bàn thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập là điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, đã có rất nhiều vụ 

tai nạn, va chạm giao thông xảy ra làm bị thương nhiều người và hư hỏng nhiều 

phương tiện giao thông. 

 Hiện nay, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông qua nút giao (đặc 

biệt theo tuyến Quốc lộ 4B) ngày càng gia tăng, nguy cơ nút giao trở thành điểm 

đen về tai nạn giao thông ngày càng lớn và hiện hữu. Để bảo an toàn giao thông, an 

toàn cho người và phương tiện tham giao thông qua nút giao nêu trên, UBND huyện 

Đình Lập kính đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, Sở Giao thông vận 

tải Lạng Sơn xem xét, xây dựng phương án cải tạo, mở rộng nút giao giữa Quốc lộ 

4B (Km55+060/QL.4B) và Quốc lộ 31 (Km129+800/QL.31) tại thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại. UBND huyện Đình 

Lập cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai xây 

dựng công trình. 

UBND huyện Đình Lập kính đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn quan tâm, xem xét./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT-HT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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