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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 

Ngày 25/7/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã tổ 
chức đã đi kiểm tra thực địa để đánh giá tình hình thực hiện dự án đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn. Tham dự buổi kiểm tra có các Thành viên Ban chỉ đạo 
thực hiện dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 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, Sở Giao 
thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các huyện Chi Lăng, 
Hữu Lũng báo cáo, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực, nỗ lực cố 
gắng của các sở, ngành, UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Công ty Cổ 
phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc 
triển khai thực hiện Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cơ đáp ứng được tiến độ đề ra, đảm bảo 
điều kiện để thông xe kỹ thuật vào ngày 30/9/2019. UBND các huyện trên địa 
bàn 02 tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang đã tích cực giải quyết vướng mắc trong 
công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cản trở 
thi công và phối hợp bảo vệ thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, 
Sở Giao thông vận tải, các đơn vị có liên quan đã chủ động, tích cực tham mưu 
cho tỉnh thực hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện 
tốt công tác thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết kế, phát sinh cũng như công tác 
thẩm định quyết toán các hạng mục hoàn thành, từng bước đáp ứng mục tiêu 
hoàn thành đưa vào khai thác Dự án thành phần 1 (đoạn Bắc Giang - Chi Lăng) 
trong năm 2019.  

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, vướng 
mắc như: Tiến độ thi công trên tuyến đoạn qua tỉnh Bắc Giang (gói thầu của 
Công ty Minh Đăng) có đoạn chưa thi công móng, mặt đường, chưa lao lắp xong 
dầm cầu Hương Sơn và chưa thi công đoạn đường gom dân sinh qua gầm cầu; 
dải phân cách giữa còn hơn 20km chưa hoàn thành; công tác giải phóng mặt 
bằng, thi công đường gom, hoàn trả đường dân sinh chưa được giải quyết kịp 
thời; công tác phối hợp, giải quyết các quyền lợi chính đáng cho người dân còn 
chậm; việc thực hiện thủ tục về đất đai, nghĩa vụ thuế với Nhà nước trên địa bàn 
các huyện, nộp tiền sử dụng đất trồng lúa chưa được Nhà đầu tư quan tâm thực 
hiện. 

Để khẩn trương triển khai các công việc liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi 
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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. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị thi công 
tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thi công trên 
tuyến, hoàn thành xong cầu Hương Sơn, dải phân cách giữa đảm bảo các điều 
kiện cần thiết để thông xe kỹ thuật theo kế hoạch; hoàn thành thi công đường 
dân sinh qua gầm cầu Hương Sơn xong trước ngày 15/8/2019. 

2. UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần BOT Bắc 
Giang - Lạng Sơn khẩn trương giải quyết vướng mắc về mặt bằng, không để xảy 
ra trường hợp người dân cản trở thi công. Yêu cầu Công ty tập trung giải quyết 
dứt điểm các kiến nghị của chính quyền và quyền lợi chính đáng của nhân dân 
liên quan đến ảnh hưởng do thi công tuyến đường (các điểm ngập úng hoa màu, 
bồi lấp ruộng vườn, ảnh hưởng tới canh tác nông nghiệp, nứt nhà do thi công 
đường, hoàn trả mặt đường...) hoàn thành trong tháng 8/2019. 

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, 
thực hiện tốt chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm 
về dự án theo quy định của pháp luật. 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, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 
Sơn khẩn trương tổng hợp các khó khăn vướng mắc, tham mưu cho UBND tỉnh 
có ý kiến với UBND tỉnh Bắc Giang để cùng phối hợp giải quyết. 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài 
chính và các cơ quan liên quan phối hợp với Nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh 
công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế các hạng mục thay đổi, bổ sung; hồ 
sơ dự toán xây dựng các gói thầu, quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn 
thành theo quy định; tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, năng lực để tập trung 
giải quyết công việc hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định của 
pháp luật. 

5. Nhà đầu tư khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thống 
nhất và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 397/TB-UBND ngày 
19/7/2019, đảm bảo thực hiện chuyển sang thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ 
theo hình thức tự động không dừng đối với Trạm thu phí Km93+160, QL1 kể từ 
ngày 01/9/2019. Nếu không thực hiện chuyển sang thu phí không dừng theo kế 
hoạch, UBND tỉnh kiên quyết dừng thu phí theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Công điện số 849/TTg-CN ngày 15/7/2019. 

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục 
thực hiện đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 397/TB-
UBND ngày 19/7/2019. Trường hợp nếu có vướng mắc, Sở Giao thông vận tải 
tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến trực tiếp Bộ Giao thông vận tải về mức chi 
phí dịch vụ thu phí tự động không dừng và làm việc với Ngân hàng thương mại 
đã cung cấp tín dụng cho Nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc. 

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải, UBND huyện Hữu Lũng, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 



3 
 

Sơn khẩn trương tổ chức lập hồ sơ thiết kế hạng mục bổ sung 02 đoạn đầu đường 
dẫn vào thị trấn Hữu Lũng vào Hợp phần dự án tăng cường mặt đường Quốc lộ 
1, trình thẩm định, phê duyệt để tổ chức thi công. Giao UBND huyện Hữu Lũng 
ứng trước kinh phí để giải phóng mặt bằng đoạn 02 đầu đường dẫn vào thị trấn, 
khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công. 

7. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng phối 
hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tập trung cao độ 
khẩn trương thực hiện hoàn thành các công việc đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ 
thuật của dự án dự kiến vào 30/9/2019. 

8. Đối với phương án bổ sung hạng mục cây xanh, cảnh quan Dự án đầu 
tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Công ty cổ phần BOT Bắc 
Giang - Lạng Sơn khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết, hoàn chỉnh hồ 
sơ bổ sung hạng mục, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; đối với các 
điểm hay bị sạt lở, ngập úng thường xuyên, đồng ý cho lập phương án thu hồi 
đất, giải phóng mặt bằng đưa vào dự án. 

9. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ 
với UBND các huyện, Nhà đầu tư để kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các 
vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
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; 
- Các sở: GTVT, KH&ĐT, XD, TC, TN&MT; 
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 
- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

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

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều  
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