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THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp về việc xem xét các điều kiện, thời điểm đưa đoạn tuyến cao tốc 

Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc  

Bắc Giang - Lạng Sơn vào khai thác 
 

 

Ngày 02/01/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

tổ chức cuộc họp về việc xem xét các điều kiện , thời điểm đưa đoạn tuyến cao 

tốc Km45+100 - Km109+660 thuộc dư ̣án Đường cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn 

vào khai thác. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giao 

thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Công ty cổ phần 

BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo UBND 02 huyện Chi Lăng, Hữu 

Lũng; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 

Lạng Sơn báo cáo, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Hiện nay, đoạn tuyến chính cao tốc Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án 

Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã hoàn thành và được Hội đồng nghiệm 

thu nhà nước các công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào 

khai thác có điều kiện, Phương án tổ chức giao thông đã được Cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt. Để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết 

Nguyên đán và giảm tải cho quốc lộ 1, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương sớm đưa đoạn tuyến chính cao tốc 

Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

vào khai thác. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, đủ các điều kiện để Cơ 

quan Nhà nước  có thẩm quyền quyết định công bố đưa đoạn tuyến chính vào 

khai thác, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội 

dung như sau: 

1. UBND 02 huyện Hữu Lũng và Chi Lăng 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động kết hợp bảo vệ thi 

công để Nhà  đầu tư thi công đóng 02 vị trí hộ lan tôn lượn sóng và các điểm 

hàng rào B40 chưa rào đươc̣ xong trước ngày 08/01/2020. 

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể, UBND các xã dọc hai bên tuyến 

phối hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện tuyên 
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truyền, phố biến đến người dân các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông và đảm bảo an ninh trâṭ tư ,̣ an toàn giao thông trên tuyến đường 

cao tốc; thời điểm dư ̣kiến đưa tuyến cao tốc vào khai thác, sử duṇg. 

2. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 

- Khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung mà UBND tỉnh đã chỉ đạo 

nhiều lần như việc bồi thường thiệt hại do đất đá bồi lấp, ngập úng ruộng vườn, 

nứt nhà do thi công... để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân khu vực tuyến 

cao tốc đi qua.  

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công vuốt nối, sửa chữa đường quốc lộ 

279 và đường tỉnh ĐT.242, cụ thể là: hoàn thành việc xử lý cục bộ, bù phụ và 

đảm bảo giao thông mặt đường êm thuâṇ xong trước ngày 10/01/2020; hoàn 

thành toàn bộ theo hồ sơ thiết kế trong tháng 01/2020.  

- Thực hiện hoàn thành trong Quý I/2020 đối với các nội dung: bổ sung 

vuốt nối quốc lộ 1 với đường vào trung tâm thị trấn Hữu Lũng, đường gom Cụm 

công nghiệp Hương Sơn huyện Lạng Giang, các đường gom dân sinh...  

 - Hoàn thiện ngay các thủ tục theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 

90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bô ̣trưởng Bô ̣Giao thông vâṇ tải , 

trình UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn) để công bố đưa 

đoạn tuyến chính cao tốc Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn vào khai thác. 

 - Khẩn trương thưc̣ hiêṇ các  nôị dung theo kết luâṇ của Hội đồng nghiệm 

thu nhà nước các công trình xây dựng. 

 3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông 

 - Giao Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, chỉ đạo thực 

hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi quản lý, 

đặc biệt là trên các trục đường ra vào nút giao với đường cao tốc trong thời gian 

đầu đưa đường cao tốc vào khai thác. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao 

thông phối hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát của Cục Cảnh sát giao thông - 

Bộ Công an thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, 

an toàn giao thông và xử lý sự cố trên tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn đoạn Km45+100 - Km109+660 theo quy định. 

 - Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn có trách nhiệm chủ trì , 

phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và 

chính quyền địa phương triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác. 

 4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty 

cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn trao đổi với Ngân hàng Vietinbank để tham 

mưu cho UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc xem xét các vướng mắc về phương 

án tài chính của Dự án, thời gian dự kiến trước ngày 15/01/2020. Dự thảo Văn 

bản của UBND tỉnh gửi UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị phối hợp trong công tác 
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đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông khi đưa đoạn tuyến chính cao tốc 

Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

vào khai thác, gửi dự thảo văn bản về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

05/01/2020. 

 5. Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra khi tiếp nhận hồ sơ của 

Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 

31/12/2014; nếu đáp ứng được các nội dung yêu cầu trên thì báo cáo UBND tỉnh 

quyết định công bố đưa đoạn tuyến chính cao tốc Km45+100 - Km109+660 

thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vào khai thác./. 

 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, 

NN&PTNT, TT&TT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- 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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