
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 2234  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2019 
V/v báo cáo tiến độ thực hiện công 
trình, dự án trọng điểm năm 2019 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các chủ đầu tư công trình, dự án trọng điểm  
  năm 2019. 

Thực hiện Thông báo số 301/TB-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về 
kết luận giao ban lãnh đạo tỉnh ngày 27/5/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công trình, dự án trọng điểm năm 2019 chỉ 
đạo như sau: 

1. Để phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh được kịp thời, 
chính xác, giảm bớt số kỳ báo cáo cho chủ đầu tư, phù hợp với quy định hiện 
hành về chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo của cơ quan hành chính theo Nghị định 
số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, báo cáo dự án theo Luật Đầu 
tư...), Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư công trình, dự án 
trọng điểm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng như sau: 

- Thời gian báo cáo: Vào ngày 15 hằng tháng, bắt đầu thực hiện từ kỳ báo 
cáo ngày 15/6/2019. 

- Nội dung báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện dự án trọng điểm trong 
kỳ báo cáo (tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo 
cáo); các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan. 

- Cơ quan nhận báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và 
sở, ngành được phân công theo dõi, đôn đốc dự án. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo Công văn này). 
- Bãi bỏ các nội dung quy định về báo cáo tiến độ hằng tuần đối với dự án 

trọng điểm kể từ ngày ký ban hành văn bản này. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo tháng của các chủ đầu tư 
dự án trọng điểm vào báo cáo phục vụ họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tuần gần nhất (sau ngày 15 hằng tháng) để xem xét theo quy định. 

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; 
- CPVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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PHỤ LỤC  
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số  2234 /VP-KTN ngày 06 /6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
       

TT Tên dự án 
Cơ quan chủ trì 

 báo cáo  
Cơ quan phối 
hợp báo cáo 

Cơ quan nhận báo cáo 

I Dự án vốn ngân sách nhà nước    

1 
Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện 
Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh 

UBND các 
huyện: Lộc 

Bình, Đình Lập

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Giao thông vận tải. 

2 
Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn (vốn ODA) 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh 

UBND các 
huyện: Bình 

Gia, Tràng Định

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Giao thông vận tải. 

3 
Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng 
Sơn (ODA) 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

UBND các 
huyện Bình Gia

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải. 

4 

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước 
Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (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, thu dọn 
lòng hồ) 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

UBND các 
huyện: Lộc 

Bình, Đình Lập

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

5 
Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường 
lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

UBND các 
huyện 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Xây dựng. 

II Dự án vốn ngoài ngân sách    

1 Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng (giai đoạn I) 
UBND huyện 

Chi Lăng 
 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
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TT Tên dự án 
Cơ quan chủ trì 

 báo cáo  
Cơ quan phối 
hợp báo cáo 

Cơ quan nhận báo cáo 

2 

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 

- Dự án thành phần 1: 
Công ty cổ phần BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn. 
- Dự án thành phần 2:  
Công ty cổ phần BOT 

Bắc Giang - Lạng Sơn – 
Hữu Nghị 

UBND các 
huyện: Hữu 

Lũng, Chi Lăng, 
Cao Lộc và 

thành phố Lạng 
Sơn 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Giao thông vận tải. 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh 

3 
Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 
Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

Liên danh Công ty cổ 
phần Xây dựng Thành 

Sơn và Công ty cổ phần 
Thương mại Long Thịnh

 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

UBND TP Lạng Sơn 

4 
Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 
2 và khu tái định cư Hợp Thành, theo hình thức đối tác công tư 
(PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 

Nhà đầu tư dự án (thực 
hiện sau khi có kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư)  

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Công Thương. 

UBND huyện Cao Lộc

5 
Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn 

Công ty Cổ phần Khu 
trung chuyển Lạng Sơn

UBND huyện 
Cao Lộc 

 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Quản lý Khu Kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng – 
Lạng Sơn. 
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TT Tên dự án 
Cơ quan chủ trì 

 báo cáo  
Cơ quan phối 
hợp báo cáo 

Cơ quan nhận báo cáo 

6 
Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng – Lạng Sơn 

Công ty Cổ phần Hóa 
dầu Quân đội 

UBND huyện 
Cao Lộc 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Quản lý Khu Kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng – 
Lạng Sơn. 

7 Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 
Công ty TNHH Mặt 

Trời Mẫu Sơn 
UBND huyện 

Lộc Bình 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

8 Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

Sở Xây dựng chủ trì 
tổng hợp, báo cáo trong 
khi chưa lựa chọn được 

Nhà đầu tư dự án 

UBND thành 
phố Lạng Sơn 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

9 Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 

Sở Xây dựng chủ trì 
tổng hợp, báo cáo trong 
khi chưa lựa chọn được 

Nhà đầu tư dự án 

UBND huyện 
Hữu Lũng 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

10 Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 

Sở Xây dựng chủ trì 
tổng hợp, báo cáo trong 
khi chưa lựa chọn được 

Nhà đầu tư dự án 

UBND huyện 
Chi Lăng 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Ghi chú: Đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì cơ quan nhà nước được giao trực tiếp quản 
lý dự án và Nhà đầu tư cùng thực hiện báo cáo để đối chiếu. 
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