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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lạng Sơn, ngày  18  tháng 10 năm 2019 
ơ 

V/v tập trung giải quyết các vướng 
mắc còn tồn tại để đưa Dự án đường 
cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (Dự án 

thành phần 1) vào khai thác 
 

Kính gửi:   
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1686/CNN06 ngày 14/10/2019 của Ngân hàng TMCP 
Công thương Vệt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội và Công văn số 1012/CV-
BOT BGLS ngày 15/10/2019 của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về 
việc giải quyết mội số tồn tại dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trước khi 
đưa vào khai thác; Công văn số 2413/SGTVT-QLCL ngày 15/10/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh và dự toán 
thiết bị thu phí của tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Báo cáo số 387/BC-
STC ngày 16/10/2019 của Sở Tài chính về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Công 
văn số 4006/VP-KTN ngày 29/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đối với nội dung thẩm định dự toán thiết bị thu phí tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1) 

- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương chỉnh sửa, hoàn 
thiện hồ sơ thiết kế và dự toán theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tại Công văn 
số 2413 /SGTVT-QLCL ngày 15/10/2019.  

- Sở Giao thông vận tải tập trung ưu tiên thẩm định ngay khi tiếp nhận hồ sơ 
sau chỉnh sửa hoàn thiện do Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cung 
cấp, đáp ứng yêu cầu tiến độ cho công tác thẩm định giá thiết bị trong tháng 
10/2019. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm hoàn thành thẩm định giá thiết bị cho các Trạm 
thu phí Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn (Dự án thành 
phần 1) trong tháng 10/2019. 

2. Đối với nội dung điều chỉnh mức thu phí dịch vụ tại Trạm thu phí 
Km193+160, QL1 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan và Nhà đầu tư rà soát Hợp đồng, các phụ lục Hợp đồng của Dự án để 
xem xét theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2019.  
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- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn phối hợp với Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH thu phí tự động VETC thực hiện nghiêm 
túc, đảm bảo tiến độ đối với các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
908/UBND-KTN ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện thu phí đường bộ 
theo hình thức tự động không dừng.  

3. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tập trung và khẩn trương tổ 
chức thực hiện các nội dung yêu cầu của Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm 
thu Nhà nước các công trình xây dựng tại Văn bản số 195/TTHĐNTNN-CTTĐ 
ngày 24/9/2019; chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện dứt điểm các hạng mục 
đường gom dân sinh, hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, cây xanh cảnh quan… 
đảm bảo các điều kiện cho việc nghiệm thu công trình, đưa vào khai thác sử dụng; 
đồng thời tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, các kiến nghị của nhân 
dân liên quan đến bồi thường thiệt hại do quá trình thi công Dự án gây ra.  

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, TT&TT, 
KH&CN;  
- Ngân hàng TMCP Công thương Vệt Nam - Chi 
nhánh thành phố Hà Nội; 
- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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