
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTN 

V/v đề nghị bổ sung vốn NSTW 

đầu tư Dự án Cải tạo nâng cấp 

QL.4B (đoạn Km3+700 - Km18), 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

     

      

Kính gửi: 

       - Thủ tướng Chính phủ; 

          - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

             - Bộ Tài chính. 

        

Thực hiện Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 13/11/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ 

nguồn vốn NSTW cho tỉnh để thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp  uốc lộ 4B 

(đoạn Km3+700 - Km 18), cụ thể như sau: 

1. Sự cần thiết đầu tư 

Tuyến đường  uốc lộ 4B có tổng chiều dài 107km, là tuyến đường 

huyết mạch kết nối các tỉnh biên giới phía Đông B c Tổ quốc, trực tiếp phục 

vụ vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu từ nội địa ra cửa khẩu song phương 

Chi Ma, cửa khẩu phụ Bản Ch t của tỉnh Lạng Sơn, kết nối với  uốc lộ 18 ra 

cửa khẩu Móng Cái và các Khu du lịch Hạ Long, Bái Tử Long, sân bay quốc tế 

Vân Đồn của tỉnh  uảng Ninh. Đoạn từ Km3+700-Km18 là đoạn tuyến kết nối 

chính từ thành phố Lạng Sơn, nút giao đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng 

vào Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và cửa khẩu song phương Chi Ma. Trong 

những năm gần đây nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trên tuyến 

tăng nhanh, lưu lượng xe có tải trọng lớn gia tăng trong khi đoạn tuyến có bề 

rộng mặt đường hẹp, làm hạn chế khả năng lưu thông của tuyến đường, tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Đặc biệt là khi Khu du lịch quốc gia 

Mẫu Sơn đi vào hoạt động thì việc lưu thông, liên kết du lịch giữa tỉnh Lạng 

Sơn và các tỉnh lân cận sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu không được đầu tư nâng cấp 

mở rộng đồng bộ  uốc lộ 4B. 

Để nâng cao năng lực lưu thông của tuyến đường đáp ứng yêu cầu phát 

triển kết cấu hạ tầng du lịch, theo định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia 

Mẫu Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  uyết định số 240/ Đ-

TTg ngày 20/02/2017, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến  uốc lộ 4B 

từ thành phố Lạng Sơn đến điểm đầu vào Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn là rất 

cần thiết và cấp bách, nhằm liên kết các Khu du lịch trên tuyến hành lang Nam 
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Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng -  uảng Ninh như: Trà Cổ, Hạ Long, 

Khu kinh tế Vân Đồn tỉnh  uảng Ninh; đảo Cát Bà, Đồ Sơn thành phố Hải 

Phòng..., đồng thời đáp ứng nhu cầu phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa của các 

địa phương trong cả nước với nước bạn Trung  uốc. Mặt khác, tuyến đường 

cao tốc B c Giang - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) sau khi hoàn thành 

sẽ kết nối giao thông hoàn chỉnh trong khu vực. 

Với tính chất quan trọng và cấp thiết nêu trên, tại các cuộc làm việc với 

tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều có ý kiến chỉ đạo ưu tiên bố trí 

vốn đầu tư tuyến đường  uốc lộ 4B đoạn qua địa bàn tỉnh (Thông báo số 

80/VPCTN-TH ngày 17/01/2014 của Văn phòng Chủ tịch nước; Thông báo số 

120/TB-VPTW ngày 08/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng; Thông báo 

số 394/TB-VPCP ngày 13/11/2019 của Văn phòng Chính phủ). 

2. Tiến độ triển khai Dự án 

Thực hiện  uyết định số 1706/ Đ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; 

Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn đã giao kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn dự phòng chung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và 

10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự 

án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

cho Dự án Cải tạo nâng cấp  L.4B (đoạn Km3+700 - Km 18) là 50 tỷ đồng, 

giao Ban  uản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện thủ tục đầu tư để đảm 

bảo đủ điều kiện báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Hiện nay, Ban  uản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã lập xong Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo nâng cấp  L.4B (đoạn Km3+700 - Km 

18), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.429 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 

13,465km, gồm: Đoạn 1 từ Km3+605 ÷ Km15+730 (từ cầu Pang Vải đến điểm 

đầu Khu ga cáp treo Mẫu Sơn) dài 11,695km, mặt c t ngang gồm 04 làn xe cơ 

giới, 02 làn xe thô sơ kết hợp với dừng xe khẩn cấp, chiều rộng nền đường Bnền 

= 24,5m; Đoạn 2 từ Km15+730 ÷ Km17+070 (từ đầu Khu ga cáp treo Mẫu Sơn 

đến điểm giao với  L4B hiện trạng tại Km17+890) dài 1,34km, mặt c t ngang 

gồm 02 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường Bnền = 12m; các công trình phụ 

trợ, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông trên tuyến được 

đầu tư đồng bộ (trong quá trình thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư, tỉnh Lạng Sơn đã xin ý kiến và được Bộ Giao thông vận tải giao cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn quản lý đoạn tuyến từ Km0+00 - Km18, QL.4B tại văn 

bản số 548/BGTVT-KCHT ngày 17/01/2020; thống nhất quy mô và cập nhật 

điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đối với tuyến QL.4B tại 

văn bản số 1444/BGTVT-KHĐT ngày 21/02/2020). Đến nay, Dự án đang hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư, dự kiến sẽ được khởi công chậm nhất vào đầu  uý 
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IV/2020 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2024 để phù hợp với khả 

năng huy động nguồn vốn cho Dự án. Tuy nhiên hiện nay theo quy định của 

Luật Đầu tư công thì chưa có đủ cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án theo quy 

định, do chưa xác định được nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Đề xuất nguồn vốn bố trí thực hiện Dự án 

Tổng vốn thực hiện dự án dự kiến là 1.429 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn năm 2020 thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn năm 2016-2020, 

nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016-

2020 (theo Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 29/3/2019 của Chính phủ về việc 

phương án phân bổ dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại và 10.000 tỷ 

đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan 

trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo 

cáo số 178/BC-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình đối 

với phương án phân bổ dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại và 

10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự 

án quan trọng quốc gia). Dự án đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ 

 uốc hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước năm 2020 cho dự án là 50 tỷ đồng tại Văn bản số 8472/BKHĐT-TH 

ngày 13/11/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ, giao kế hoạch 

vốn giai đoạn 2016-2020 là 50 tỷ đồng (còn thiếu 250 tỷ đồng, theo dự kiến kế 

hoạch phân bổ 300 tỷ đồng). Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm bổ 

sung số vốn 250 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2020 để thực hiện các thủ tục 

đầu tư và lựa chọn nhà thầu triển khai Dự án. 

- Nhu cầu vốn giai đoạn năm 2021-2025 còn lại là 1.129 tỷ đồng. Để đảm 

bảo tiến độ của Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu sử dụng nguồn vốn NSTW bố trí cho 

các nhiệm vụ chương trình dự án cụ thể bao gồm: Dự án quan trọng quốc gia, có 

tác động liên vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh 

của cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho Dự án theo Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 13/11/2019 với 

tổng số vốn là 600 tỷ đồng, số còn lại 529 tỷ đồng tỉnh Lạng Sơn sẽ cân đối 

bằng NSĐP (nguồn tăng thu từ sử dụng đất, phí kết cấu hạ tầng) trong giai đoạn 

2021-2025. 

Kế hoạch dự kiến từng năm như sau: 

STT Năm 
Nội dung tiến độ triển 

khai 

Cơ cấu nguồn vốn 

NSTW 

 tỷ 

đồng  

NSĐP 

 tỷ 

đồng) 

Tổng kinh 

phí  tỷ 

đồng  

1 2020 Thực hiện công tác chuẩn 300  300 



 4 

STT Năm 
Nội dung tiến độ triển 

khai 

Cơ cấu nguồn vốn 

NSTW 

 tỷ 

đồng  

NSĐP 

 tỷ 

đồng) 

Tổng kinh 

phí  tỷ 

đồng  

bị đầu tư, giải phóng mặt 

bằng, khởi công dự án và 

triển khai thi công 

2 2021 

Giải phóng mặt bằng, thi 

công nền đường và công 

trình thoát nước 

300 100 400 

3 2022 

Thi công nền đường, công 

trình thoát nước và một 

phần mặt đường 

200 150 350 

4 2023 

Thi công hoàn thiện công 

trình thoát nước, nền 

đường, thi công mặt đường 

50 150 200 

5 2024 
Hoàn thành và bàn giao 

công trình 
50 129 179 

6 2025  uyết toán công trình    

Tổng cộng 900 529 1.429,0 

4. Kiến nghị  

Từ tình hình triển khai Dự án như trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan 

tâm xem xét giao kế hoạch vốn cho Dự án Cải tạo nâng cấp  uốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 - Km18) giai đoạn 2016-2020 là 250 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 

là 600 tỷ đồng như nội dung chi tiết đề nghị tại mục 3 Công văn này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC; 

- Ban  LDA ĐTXD tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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