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Lạng Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2018 

        
Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

          Xem xét Công văn số 642/BQLDA-KHTH ngày 29/8/2018 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng về việc xem xét bổ sung hầm chui dân sinh tại thôn Nà Sèn, 
xã Mai Sao, huyện Chi Lăng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang 
– Lạng Sơn, kèm theo Công văn số 383/CV-BOT BGLS ngày 28/8/2018 của Công 
ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về việc đề nghị chấp thuận bổ sung hầm 
chui dân sinh tại thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn – Dự 
án cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý bổ sung 01 hầm chui dân sinh có kích thước BxH = 4x3m trong 
khoảng lý trình từ Km48+00 - Km48+062, thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi 
Lăng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang –Lạng Sơn đoạn 
Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – 
Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT như 
đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công văn trên. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với Công ty cổ phần BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện các công việc cần thiết để điều chỉnh, bổ sung 
thiết kế theo quy định. 

3. UBND huyện Chi Lăng có trách nhiệm chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự 
trong trong phạm vi thi công dự án trên địa bàn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: KTTH, TH; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).          
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều     



 


		2018-09-04T17:09:28+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




