
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

 
Số:764/UBND-KTN 

 
V/v bổ sung hạng mục cây xanh, 

cảnh quan Dự án đầu tư xây 
dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn (Dự án thành phần 1) 

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

 
Lạng Sơn, ngày  02 tháng  8  năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1730 /SGTVT-QLCL ngày 26/7/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc bổ sung hạng mục cảnh quan cây xanh tại các nút giao 
thuộc dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để góp phần tạo mỹ quan, điểm nhấn, giảm tiếng ồn và bảo vệ môi 
trường trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND tỉnh đồng ý chủ trương 
bổ sung hạng mục cây xanh, cảnh quan tại các nút giao và khu vực giáp ranh 
giữa hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1) như đề xuất của Sở Giao thông vận 
tải, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không được làm tăng tổng mức 
đầu tư dự án. 

2. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện các công việc 
cần thiết, hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung hạng mục, trình thẩm định, phê duyệt theo 
quy định. 

3. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách 
nhiệm kiểm soát chặt chẽ quá trình lập hồ sơ, thẩm định và triển khai thực hiện 
bổ sung hạng mục cây xanh, cảnh quan đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc nêu 
trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH,  KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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