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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ. 
 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam, 

có đường biên giới dài 231,74 km tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 8.310 km
2
, địa h nh ph c tạp, chủ yếu là đ i núi 

chiếm hơn     diện tích tự nhiên  Mạng lưới đường bộ được phân bố rộng khắp 

trên toàn tỉnh bao g m:  7 đoạn tuyến quốc lộ dài 553,2 km; 23 tuyến đường tỉnh 

dài 725,3 km; 1 1 tuyến đường huyện dài 1 2 2,5 km; 155,49 km đường đô thị; 

13 4 5 km đường giao thông nông thôn và trên 27  km đường tuần tra biên giới  

Tuy nhiên mạng lưới đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được đầu 

tư xây dựng từ rất lâu, nhiều tuyến đường chỉ đi lại được mùa khô, mùa mưa 

thường xuyên bị ngập lụt  Mặt khác qua nhiều năm khai thác, hiện nay đã xuống 

cấp, hư hỏng nặng, các phương tiện lưu thông hết s c khó khăn và thường xảy ra 

tắc đường, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông  Trong thời gian qua, Tỉnh 

ủy, Hội đ ng nhân dân, UBND tỉnh đã rất quan tâm chỉ đạo công tác đầu tư, khắc 

phục tuy nhiên do ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên chưa thể bố trí đủ 

kinh phí để đầu tư khôi phục, cải tạo hoàn chỉnh mạng lưới đường địa phương. 

Được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, trong những 

năm qua tỉnh Lạng Sơn đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số tuyến 

đường bằng nhiều ngu n vốn khác nhau. Tỉnh Lạng Sơn là một trong 14 tỉnh được 

triển khai Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương thuộc Dự án xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)  Trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong các năm (2 1 , 2 19, 2 2 ) đã và đang thực hiện cải tạo, nâng cấp 

 5 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 7 km, tổng m c đầu tư là 2 5 tỷ đ ng  

Ngu n vốn của Ngân hàng Thế giới luôn được tỉnh Lạng Sơn sử dụng đúng mục 

đích, đạt hiệu quả cao  Các dự án đầu tư từ ngu n vốn vay Ngân hàng Thế giới đã 

góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, đáp  ng nhu cầu đi 

lại, nâng cao m i mặt đời sống vật chất, tinh thần cho đ ng bào các dân tộc thiểu 

số đang sinh sống tại khu vực vùng sâu, vùng xa, đ ng thời tác động tích cực thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  Qua kiểm tra, Ngân hàng Thế giới, các cơ 



 2 

quan của Bộ Giao thông vận tải đánh giá Lạng Sơn là tỉnh thực hiện tốt các tiêu chí 

đề ra, các tuyến đường thi công đạt chất lượng, đảm bảo tiến độ yêu cầu, thuộc 

nhóm dẫn đầu toàn quốc   

Tỉnh được biết Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang 

đề xuất với Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam xem xét cho phép sử dụng 

vốn dư từ Dự án LRAMP để tiếp tục thực hiện các nội dung trong Hiệp định đã ký. 

Để tạo điều kiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện 

cho UBND tỉnh Lạng Sơn được tham gia sử dụng ngu n vốn dư từ Dự án LRAMP. 

UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải quan tâm xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ /. 
    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: KHĐT, GTVT; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC; 

- CPVP 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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