
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:          /UBND-KT 
 

V/v gia hạn thời gian thi công xây 

dựng một số hạng mục bổ sung, phát 

sinh thuộc Dự án thành phần 1, tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

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

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Xem xét Công văn số 507/BQLDA-QLDA1 ngày 19/6/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc đề nghị gia hạn thời gian thi công Dự án 

thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý 

kiến như sau: 
1. Chấp thuận gia hạn thời gian thi công xây dựng các hạng mục bổ sung, 

phát sinh thuộc Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến hết 

ngày 30/8/2020. 
2. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo các nhà 

thầu tập trung thực hiện hoàn thành khối lượng các công việc theo tiến độ thi công 
đã được gia hạn. 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc 
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện các công việc theo tiến độ 
thi công được gia hạn; phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý các điểm còn 
vướng mắc mặt bằng; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung 
vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng tỉnh 

Lạng Sơn; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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