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Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm năm 2018 

 Ngày 30/01/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
tổ chức họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm của tỉnh (gọi tắt là Ban 
Chỉ đạo) để đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2018, triển 
khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ 
đầu tư các dự án trọng điểm, UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Lộc 
Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện 
các dự án trọng điểm năm 2018, dự kiến nhiệm vụ năm 2019; ý kiến tham gia 
của các Chủ đầu tư và thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

I. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án trọng điểm năm 2018 (08 dự án) 

Năm 2018, điều kiện nguồn vốn đầu tư công hết sức khó khăn, thu ngân 
sách từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để đầu tư cho các dự án trọng 
điểm chưa đạt được chỉ tiêu đặt ra, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án 
còn nhiều vướng mắc, thời tiết giữa năm và cuối năm không thuận lợi do mưa 
kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến khối lượng thi công các dự án. Mặc dù vậy, 
được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, đôn đốc thường xuyên, kịp thời của UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm đã kịp thời giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, 
huy động và cân đối bố trí vốn bổ sung, áp dụng cơ chế chính sách linh hoạt cho 
các dự án, cùng với sự nỗ lực của các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công và 
UBND các huyện, thành phố, do đó các dự án trọng điểm năm 2018 đã được 
triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, cụ thể là: 

Dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn đã tiến hành thông xe kỹ thuật 
vào ngày 30/11/2018, thi công đảm bảo hoàn thành mặt cầu và đường dẫn để 
phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Dự án Đường phục vụ xuất nhập 
khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong 
(Trung Quốc) đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình để tổ chức khánh thành 
nhân dịp Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp và Chương trình gặp gỡ 
đầu Xuân năm 2019 giữa Bí thư Tỉnh uỷ 04 tỉnh Việt Nam và Bí thư Khu ủy 
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, tổ chức vào trung tuần 
tháng 3/2019 tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Các dự án: Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - 
Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn Km1+800- 
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Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT - 
Dự án thành phần 1: Đoạn Bắc Giang - Chi Lăng; Hồ chứa nước Bản Lải giai 
đoạn I, tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần xây dựng công trình đầu mối Bản Lải, các 
kênh tưới chính và công trình trên kênh, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều 
cố gắng, tiến độ thi công rất khẩn trương.  

Các dự án trọng điểm khác đã được triển khai tích cực, thi công đạt khối 
lượng khá, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số dự án tiến độ thi công còn chậm, 
vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời như: Dự án Đường đến trung tâm xã 
Tân Yên huyện Tràng Định; dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Lũng Vài – Bản Pẻn, 
ĐT. 229 (Lũng Vài – Bình Độ – Tân Minh); dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai 
đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 
(bao gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hạng mục lòng hồ, cụm công trình 
đầu mối, các kênh chính; xây dựng cầu Pò Háng và xử lý một số đoạn đường bị 
ngập trên Quốc lộ 31 thuộc khu vực lòng hồ. Một số dự án giải ngân còn chậm, 
không hoàn thành kế hoạch vốn năm 2018 như: Dự án Đường đến trung tâm các 
xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập; dự 
án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao 
Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (vốn ODA).  

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới, Ban 
Chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương 
thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân 
Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) 

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, 
phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBND huyện Văn Lãng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 
phòng tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để khắc phục sạt lở 
đối với khu vực điểm cao 361 và hoàn thành các thủ tục liên quan để đấu nối đoạn 
đường 4m hai bên biên giới, đảm bảo điều kiện để thông xe được thông suốt. 

2. Dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn 

- Sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi, UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai ngay công tác giải phóng 
mặt bằng khu đất dự kiến thu hồi để xây dựng công viên phía Bắc Cầu Kỳ Cùng.  

- Sở Tài chính khẩn trương thẩm định trình phê duyệt giá đất giao tái định 
cư của dự án. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố và các cơ 
quan liên quan đề xuất cơ chế, chính sách đối với các trường hợp đặc biệt trong 
công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

3. Dự án đoạn Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh)  

- Sở Giao thông vận tải tập trung đôn đốc Nhà thầu thi công đẩy nhanh 
tiến độ thi công hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm để thi công lớp bê tông 
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asphalt, hè  rãnh và hệ thống an toàn giao thông; hoàn thành công trình trong 
Quý I/2019. 

- UBND huyện Tràng Định tiếp tục rà soát, giải quyết những việc tồn 
đọng trong công tác giải phóng mặt bằng và trình bổ sung phương án hỗ trợ do 
phải chỉnh tuyến để tránh vị trí bị sạt lở do ảnh hưởng bởi mưa bão. 

4. Dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện 
Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập 

- UBND huyện Lộc Bình khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt 
bằng đoạn đầu tuyến để bàn giao cho chủ đầu tư tổ chức thi công trong quý I 
năm 2019; chỉ đạo UBND xã Xuân Dương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập 
thể, cá nhân có liên quan để xảy ra việc 15 hộ dân xây dựng nhà trái phép trong 
phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án, tổ chức tuyên truyền, thực hiện cưỡng 
chế phá dỡ theo đúng quy định đối với các hộ dân vi phạm không tự phá dỡ 
công trình xây dựng trái phép; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 
02/2019. 

- Chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công ở tất cả các gói thầu xây 
lắp; xem xét điều chỉnh, bổ sung các hạng mục chưa phù hợp theo đúng quy định. 

5. Dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định (vốn ODA)  
UBND huyện Bình Gia khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt 

bằng 400m còn lại trên địa bàn trong quý I năm 2019 để bàn giao cho chủ đầu tư 
tập trung thi công kết cấu mặt đường, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử 
dụng trong quý II/2019. 

6. Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (vốn ODA)  

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đường Hoa Thám – Quý Hòa – 
Vĩnh Yên để triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức lựa chọn nhà 
thầu thi công xây dựng; khẩn trương hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư các 
dự án thành phần để triển khai thực hiện các bước theo hướng dẫn của nhà tài 
trợ và các quy định của pháp luật liên quan. 

7. Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước 
Bản Lải giai đoạn I, tỉnh Lạng Sơn 

- Đồng ý chủ trương cho thu hồi toàn bộ đất ở và đất sản xuất nông 
nghiệp của 84 hộ dân tại thôn Pò Phát do bị cô lập khi tích nước hồ; đối với diện 
tích đất trồng rừng ngoài phạm vi thu hồi tương ứng với mực nước thiết kế 5% 
tiếp tục để các hộ dân sử dụng để trồng cây lâm nghiệp.  

- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện 
Lộc Bình và Đình Lập khẩn trương hoàn thành công tác điều tra, thống kê nhu 
cầu tái định cư, xác định quy mô khu tái định cư, hoàn thành thủ tục đầu tư trình 
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong quý I/2019, triển khai thi công trong quý 
II/2019. Tăng cường tuyên truyền vận động, khuyến khích hình thức tái định cư 
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phân tán phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt và sản xuất của người dân 
trong khu vực. 

- UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 
giải phóng mặt bằng dự án. Ưu tiên thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, lập và 
niêm yết công khai phương án, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ  tái định cư trong phạm vi lòng hồ để đảm bảo mục tiêu trong năm 2019 phải 
giải phóng được mặt bằng ít nhất 80% diện tích lòng hồ để đủ điều kiện tích 
nước trong năm 2020 theo kế hoạch. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu 
đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục công trình cầu Pò Háng và xử lý các đoạn 
ngập nước trên Quốc lộ 31 đảm bảo hoàn thành khối lượng kết cấu dưới sông 
trước mùa mưa bão năm 2019. 

8. Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - 
Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn Km1+800- 
Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT  

a) Dự án thành phần 1: Đoạn Bắc Giang - Chi Lăng 

- UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng tiếp tục rà soát, giải quyết dứt 
điểm đối với các vị trí vướng mắc cục bộ còn tồn tại trong công tác giải phóng 
mặt bằng; phê duyệt phương án bồi thường các vị trí còn lại, tiến hành chi trả 
đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư theo tiến độ đã cam kết; tổ chức bảo 
vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối, gây cản trở thi công.  

- Yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn xác định rõ chủ 
thể phải bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công 
dự án, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết đảm bảo quyền lợi cho 
người dân; xử lý bồi thường xong trong quý I năm 2019. 

- Đối với vướng mắc tại nút giao phía Bắc Giang, UBND tỉnh Lạng Sơn 
được giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ chủ động phối hợp với UBND 
tỉnh Bắc Giang giải quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công. Yêu cầu nhà đầu tư tiếp 
tục tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư quyết tâm hoàn thành dự án 
thành phần 1 (đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn) đưa vào khai thác sử dụng trong đầu 
quý IV năm 2019. 

b) Dự án thành phần 2: Đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị 

- Việc phân kỳ đầu tư dự án với giai đoạn 1 quy mô Bnền=17m, giai đoạn 2 
đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô được duyệt để đảm bảo phương án tài 
chính, hiệu quả đầu tư và phù hợp với lưu lượng xe dự báo là cần thiết và đã 
được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy mô. Tuy nhiên, phạm vi giải phóng 
mặt bằng phải được thực hiện theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe với quy mô 
Bnền =22,0m trên trên toàn tuyến Chi Lăng - Hữu Nghị theo phương án đã phê 
duyệt để thuận lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công giai đoạn 2 
của dự án. 

- Nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục ký kết xong hợp đồng tín 
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dụng; góp vốn chủ sở hữu theo hợp đồng đã ký kết để chi trả kinh phí cho công 
tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện dự án; chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết để khởi công xây dựng dự án thành phần 2 theo đúng 
kế hoạch. 

 9.  Một số nội dung liên quan 

 a) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan chủ động rà soát các nguồn vốn để chuyển nguồn, điều hòa thanh toán, 
phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2018. 

b) Yêu cầu các chủ đầu tư chủ động rà soát, hệ thống hóa toàn bộ hồ sơ và 
thủ tục pháp lý của các dự án bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về 
đầu tư xây dựng, giảm thiểu những sai sót về quy trình thủ tục cũng như hồ sơ 
quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm. 

 II. Xác định danh mục các dự án trọng điểm năm 2019 

  Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Ban Chỉ đạo thống nhất xác định 
danh mục 15 dự án trọng điểm của năm 2019, trong đó bổ sung  03 dự án danh 
mục ngoài nội dung Thông báo số 14/TB-UBND ngày 09/01/2019 của UBND 
tỉnh gồm: Dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh 
Lạng Sơn (vốn ODA); dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng 
Mỏ, huyện Chi Lăng. Văn phòng tiếp thu, dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ 
đạo, hoàn thiện danh mục các dự án trọng điểm 2019 và cơ chế điều hành, trình 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh uỷ;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT, 
 TN&MT, NN&PTNT. Kho bạc NN tỉnh; 
- Các chủ đầu tư: Ban QLKKTCK ĐĐ-LS, 
Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Ban QLĐTXD Thủy 
lợi 2, Ban QLDA ĐTXD các CT giao thông; 
- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, 
Lộc Bình, Đình Lập, thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TQV. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2019-01-31T16:04:13+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




