
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc 

  Số: 1998 /SGTVT-KCHT&ATGT Lạng Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2022 
V/v tham gia ý kiến đối dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-

CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về 
quản lý, khai thác và bảo trì công 

trình đường cao tốc. 
  

Kính gửi: - Các Sở: Xây dựng, Tư Pháp, TN&MT, Tài Chính; 
- Công an tỉnh; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và Thành phố; 

 - Công ty cổ phần BOT Bắc Giang -Lạng Sơn;  
- Thanh tra Giao thông vận tải; 
 

Thực hiện Công văn số 2892/VP-KT ngày 29/6/2022 của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong đó giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các 
cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến theo 
nội dung yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6473/BGTVT-KCHT 
ngày 27/6/2022 về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác 
và bảo trì công trình đường cao tốc. 

Sau khi nghiên cứu và dự thảo công văn góp ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý vào công văn 
xây dựng của Sở và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì 
công trình đường cao tốc; kiến nghị, đề xuất.  

Do thời gian báo cáo gấp phải gửi trước ngày 07/7/2022 nên đề nghị các đơn 
vị quan tâm gửi Báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước 15h00 ngày 06/7/2022 
(bằng bản cứng và gửi qua địa chỉ email: kchtgtls@gmail.com), để tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh theo quy định.     

(Công văn số 2892/VP-KT ngày 29/6/2022; Công văn số 6473/BGTVT-
KCHT ngày 27/6/2022; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 32/2014/NĐ-CP; dự thảo công văn góp ý của UBND tỉnh được gửi kèm trên 
iOffice). 

Sở giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan liên quan xem xét 
phối hợp thực hiện./. 

Nơn nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Các phòng, ban thuộc Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, (QLKCHT&ATGT)ĐVT. 
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