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Lạng Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2018 

 
Kính gửi:  

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

 
Xem xét Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 12/7/2018 của UBND huyện 

Chi Lăng về một số vướng mắc trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng 
BOT (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng), Báo cáo số 48/BC-BOT BGLS ngày 
12/7/2018 của Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về tình hình thực hiện dự 
án, Công văn số 321/CV-BOT BGLS ngày 16/7/2018 của Công ty CP BOT Bắc 
Giang - Lạng Sơn về việc kiến nghị bổ sung hầm chui dân sinh Km48+00 thuộc 
thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn nghiêm túc thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Thông báo số 293/TB-UBND 
ngày 25/6/2018, trong đó có nội dung khẩn trương thi công các đường nhánh, 
đường gom, đường dân sinh trên tuyến để phục vụ việc đi lại của người dân địa 
phương, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức 
năng, UBND huyện để rà soát, bổ sung thiết kế các vị trí phát sinh thu hồi đất, 
bãi đổ thải… làm cơ sở thực hiện thu hồi đất theo quy định. 

2. UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng chỉ đạo Hồi đồng bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để khẩn trương 
di chuyển hệ thống đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, cáp quang…, giải 
quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc mặt bằng trên tuyến để bàn giao mặt 
bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác đảm 
bảo an ninh trật tự trên địa bàn và công trường thi công. 

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; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT; 
- Ban QLDA đầu tư xây dựng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, BTD, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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