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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu tại buổi kiểm tra, thăm 
động viên ra quân đầu xuân Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 (Dự án thành phần 1) 
 

Ngày 14/02/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đã tổ chức 
buổi kiểm tra, thăm động viên ra quân đầu xuân Dự án đường cao tốc Bắc Giang 
- Lạng Sơn. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: 
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các 
huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn báo cáo, ý 
kiến của các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu kết 
luận như sau: 

Trong thời gian qua, Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và các cơ quan, 
đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện dự án. UBND tỉnh 
ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được, cụ thể là công tác giải phóng mặt 
bằng đã đáp ứng yêu cầu triển khai dự án, công tác thi công công trình được 
thực hiện khẩn trương, tiến độ nhanh, khối lượng đạt khá như đã hoàn thành 
99% nền đường, 89% móng đường cấp phối đã dăm, trên 95% cống và hầm 
chui, 31% mặt đường bê tông nhựa…, từng bước đáp ứng mục tiêu hoàn thành 
đưa vào khai thác Dự án thành phần 1 trong năm 2019. Tuy nhiên còn một số 
vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên các tuyến đường gom, nút 
giao, vị trí cống chui dân sinh chưa giải quyết xong, nhất là là 03 hộ trên tuyến 
chính thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, ở một số điểm còn tình trạng người dân kéo 
ra hiện trường cản trở thi công… 

Để khẩn trương triển khai các công việc liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi 
công đáp ứng mục tiêu hoàn thành Dự án trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu 
cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng trên đoạn 
tuyến từ Chi Lăng - Hữu Lũng – Bắc Giang (Km44+749- Km108+500):  

a) UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động, bảo vệ thi công, kiên quyết thực hiện các thủ tục cưỡng chế 
theo quy định trong tháng 02/2019 nếu các hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ỳ, 
không bàn giao mặt bằng, cản trở thi công; thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng 
cho Chủ đầu tư trong tháng 3/2019.  

b) UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua chỉ đạo các lực lượng 
chức năng phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công thực hiện tốt 
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công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai Dự án. 
c) Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đảm bảo kinh phí kịp thời 

chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được UBND các 
huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khẩn trương tổ chức 
thực hiện các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 440/VP-KTN 
ngày 30/01/2019.  

d) Một số trường hợp cụ thể: 
- Đối với hộ ông Lương Văn Bắc tại thôn Ba Đàn, xã Chi Lăng 

(Km60+840m) có yêu cầu hoàn trả đường đủ rộng đảm bảo ô tô đi được, cản trở 
thi công: UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư tuyên truyền, vận động hộ gia đình; đồng thời Chủ đầu tư, đơn vị thi 
công hỗ trợ, tạo điều kiện làm đường đủ rộng đảm bảo phương tiện đi lại thuận 
tiện (cần thiết thì thu hồi thêm đất), nếu trường hợp đã tạo điều kiện hết mức 
nhưng hộ  gia đình vẫn không hợp tác thì củng cố hồ sơ, tổ chức cưỡng chế theo 
quy định của pháp luật.  

- Đối với 12 hộ dân canh tác trên đất quốc phòng thuộc thôn Làng Vặc, thị 
trấn Chi Lăng: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện 
nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao tại Công văn số 440/VP-KTN ngày 30/01/2019, 
đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ hợp lý, công bằng với 
các hộ khác tương tự.  

- Đối với đất Trường Quân sự tỉnh, mặt bằng thao trường tập dân quân xã 
Chi Lăng: Huyện Chi Lăng có văn bản báo cáo chi tiết, gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường xem xét, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh. 

- Đối với hộ ông Nguyễn Khánh Hưng tại thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn, huyện 
Hữu Lũng (tuyến nhánh nút giao đường tỉnh ĐT.242): Đồng ý phương án 
UBND huyện Hữu Lũng đề xuất, thu hồi đất nông nghiệp sau đó giao đất ở cho 
hộ gia đình để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống, tạo sự đồng thuận. UBND 
huyện Hữu Lũng chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khẩn trương 
thực hiện các thủ tục liên quan. 

- Đối với các hộ ông Nguyễn Văn Thể (Km92+360-Km92+400), ông Bùi 
Văn Phong (Km94+00), ông Trương Văn Thọ (Km95+800) thuộc địa bàn huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn 
giao mặt bằng: UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ bố trí làm việc với UBND tỉnh Bắc 
Giang để thống nhất giải quyết theo quy định; đồng thời Công ty cổ phần BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn chủ động phối hợp với UBND huyện Lạng Giang để bám 
sát, xử lý sớm trường hợp hộ ông Bùi Văn Phong (Km94+00) để bảo đảm tiến 
độ thi công cầu. 

2. Công tác thi công: 
a) Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương ra quân đồng 

loạt, tập trung nhân lực, thiết bị máy móc thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, 
đảm bảo chất lượng công trình; rà soát, thực hiện điều phối khối lượng giữa các 
nhà thầu theo hướng nhà thầu nào chậm tiến độ thì Chủ đầu tư điều chuyển khối 
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lượng cho nhà thầu làm nhanh thực hiện để đẩy nhanh tiến độ chung của Dự án. 
b) Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư phải là đầu mối, phối hợp chặt 

chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời, hợp lý các kiến nghị 
chính đáng của người dân, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động, đời 
sống dân sinh khu vực Dự án đi qua, tạo niềm tin, sự đồng thuận ủng hộ của 
người dân. 

3. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động: Hiện nay công 
trình đã cơ bản thông tuyến, do chưa thi công hạng mục rào chắn nên người và 
phương tiện trên dọc tuyến đã lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, do 
vậy Chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện ngay các nội dung sau: 

a) UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua chỉ đạo thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền đến người dân trên dọc tuyến đường hiểu mức độ nguy hiểm, 
mất an toàn giao thông, an toàn lao động, hạn chế tối đa lưu thông trên tuyến 
đường đang thi công. 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện ngay 
các biện pháp để ngăn chặn người và phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn 
giao thông, an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực đang 
thi công công trình; tuân thủ quy định về tải trọng xe trong quá trình vận chuyển 
vật liệu trên các tuyến đường nhánh, đường dân sinh phục vụ thi công, phải khắc 
phục hoàn trả những hư hỏng do thi công đường cao tốc gây ra.  

4. Điều chỉnh các hạng mục công trình: Chủ đầu tư chủ động phối hợp với 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông vận tải để xem xét các 
hạng mục điều chỉnh bổ sung trong quá trình thi công, đề xuất, báo cáo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

a) Đối với hạng mục đường gom Khu công nghiệp Hương Sơn - huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao 
thông vận tải, Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp thống nhất, làm việc với cơ 
quan chuyên môn của tỉnh Bắc Giang, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

b) Đối với đường điện chiếu sáng: Việc tiếp nhận, bổ sung vào dự án 
đường cao tốc để quản lý, vận hành, phục vụ khai thác tuyến đường đảm bảo an 
toàn là phù hợp. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm liên hệ, xin ý kiến Bộ 
Giao thông vận tải để báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

c) Đối với việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đường gom, cống chui 
dân sinh…: Xem xét trên nguyên tắc hợp lý, các vị trí thực sự cần thiết, đảm bảo 
tính kinh tế - kỹ thuật; Chủ đầu tư chủ động phối hợp với chính quyền địa 
phương để tuyên truyền, giải thích, trả lời rõ và dứt khoát đối với các kiến nghị 
của người dân. 

5. Rà soát phương tiện miễn giảm phí tại Trạm thu phí Km93+160: Thời 
gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, xác 
nhận các phương tiện thuộc diện được miễn giảm phí theo quy định, tình hình 
hoạt động của Trạm thu phí tương đối ổn định. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo 
của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, số lượng xe miễn giảm phí 
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hiện nay là gần 5.000 xe, trực tiếp ảnh hưởng đến phương án tài chính của Dự 
án thì cần thiết phải rà soát lại một cách kỹ lưỡng đảm bảo đúng thực tế, đúng 
quy định, minh bạch và công bằng. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thành lập 
tổ công tác liên ngành, phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng, Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang để thực hiện rà soát lại đảm 
bảo yêu cầu trên. 

6. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương thực hiện các 
nội dung kết luận của kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 535/TB-KTNN 
ngày 22/10/2018 và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 
70/UBND-KTN ngày 17/01/2019 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Công tác thẩm định, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 
a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các cơ 

quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện; do khối lượng công 
việc giải quyết liên quan đến dự án rất lớn nên cần có giải pháp về bố trí nhân 
lực có kinh nghiệm, năng lực, phương pháp làm việc, hỗ trợ linh động; xem xét 
thành lập Tổ công tác để phối hợp với Chủ đầu tư xử lý các vướng mắc, điều 
chỉnh phát sinh hiện trường và nội nghiệp để thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến 
độ, kỹ thuật, chất lượng của Dự án. 

b) Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cần tăng cường công tác kiểm 
soát chất lượng hồ sơ, các nội dung trình duyệt đảm bảo đúng quy định. 

8. Đối với việc khai thác, thực hiện hoàn thổ, san gạt mặt bằng các mỏ 
đất phục vụ đường cao tốc Bắc Giang -  Lạng Sơn: UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ 
đạo tại Thông báo số 25/TB-UBND ngày 16/01/2019; yêu cầu Sở Tài nguyên và 
Môi trường, UBND các huyện Chi Lăng và Hữu Lũng khẩn trương thực hiện. 

9. Đồng ý lắp đặt bổ sung thêm 01 Trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực 
Km88 thuộc địa bàn xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng để đảm bảo tiến độ thi công 
hạng mục mặt đường. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 
huyện Hữu Lũng, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện các 
thủ tục pháp lý liên quan. 

10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công 
ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố có dự án 
đi qua, các cơ quan liên quan cần chủ động, tăng cường công tác phối hợp trong 
quá trình thực hiện dự án, đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ./. 

 
  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 
- Cơ quan thành viên BCĐ dự án tại Quyết định  
số 1179/QĐ-UBND ngày 21/6/2018; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT). 

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

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều  
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