
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

Số: 1875 /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lạng Sơn, ngày  28  tháng 5 năm 2018 
 

V/v phương án đầu tư đường Lý 
Thái Tổ (kéo dài)  

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng,  
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 
Xem xét Báo cáo số 1048/BC-SGTVT ngày 18/5/2018 của Sở Giao thông 

vận tải về việc đề xuất phương án đầu tư xây dựng đường Lý Thái Tổ (kéo dài) nối 
vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) và mở tuyến đường dẫn vào khu 
tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) tại khu đất nhà máy nước cũ, thành phố 
Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, hình thức đầu tư tuyến đường Lý 
Thái Tổ (kéo dài) nối vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ và 02 đoạn tuyến 
đường dẫn vào Khu tái định cư tại khu đất nhà máy nước cũ như đề xuất của Sở 
Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự 
án, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đường Lý Thái Tổ 
(kéo dài), đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định; tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 159/TB-UBND ngày 
09/4/2018 đối với 02 đoạn tuyến đường dẫn vào Khu tái định cư tại khu đất nhà 
máy nước cũ. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND 
thành phố Lạng Sơn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch có liên quan đến các 
tuyến đường trên. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, 
Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn hỗ trợ chuẩn 
bị đầu tư dự án đường Lý Thái Tổ (kéo dài) theo hình thức đối tác công tư (PPP), 
trình bổ sung dự án trên vào danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư theo quy định; thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung kế hoạch đầu tư công 
năm 2018 cho việc đầu tư 02 đoạn tuyến đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý 
Thái Tổ (kéo dài) tại khu đất Nhà máy nước cũ.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTN; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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