
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 2315 /VP-KTN 

V/v nghiên cứu, khảo sát, đầu tư 
trạm dừng nghỉ trên tuyến cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

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

 
Lạng Sơn, ngày  21 tháng 6 năm 2018 

 
Kính gửi:   

 - Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 
- Công ty Thương mại Trường An. 

Xem xét Văn bản số 281/BGLS ngày 08/6/2018 của Công ty cổ phần BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn về chủ trương khảo sát, lập quy hoạch và đầu tư trạm 
dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và đoạn cao tốc Hữu 
Nghị - Chi Lăng; Văn bản số 39/2018/CV-TA ngày 15/6/2018 của Công ty 
Thương mại Trường An về việc xin chấp thuận chủ trương khảo sát, lập quy 
hoạch và đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và 
đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Liên quan đến nội dung trạm dừng nghỉ, Bộ Giao thông vận tải đã đồng 
ý chủ trương đầu tư bổ sung trạm dừng nghỉ, dừng đỗ kỹ thuật vào dự án tuyến 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức xã hội hóa tại Thông báo số 
236/TB-BGTVT ngày 23/6/2017.  

2. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để khảo sát, nghiên 
cứu cụ thể vị trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo 
chủ trương đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận, đề xuất với UBND tỉnh 
Lạng Sơn đề xem xét theo quy định. 

b) Giới thiệu địa điểm đầu tư sau khi được Cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận để Công ty Thương mại Trường An nghiên cứu, đề xuất dự án  
theo quy định của pháp luật về đầu tư.  

3. Công ty Thương mại Trường An liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần 
BOT Bắc Giang - Lạng Sơn để được giới thiệu địa điểm đầu tư. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 
thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, XD, TN&MT, KH&ĐT, TC; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- 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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