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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH  LẠNG SƠN 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên 

đề xem xét phương án thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư Dự án thành phần 2 

thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  

theo hình thức hợp đồng BOT 

 

 

Ngày 24/8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức 

cuộc họp chuyên đề để xem xét Báo cáo số 748/BC-BC-BQLDA ngày 21/8/2020 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả rà soát trình tự thủ tục đầu 

tư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế 

hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, ý kiến tham 

gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan dự họp, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Qua phân tích, thảo luận, để thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án thành phần 2 

(đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đảm bảo 

quy định của pháp luật và phù hợp với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn 

bản số 4795/BKHĐT-KTĐPLT ngày 24/7/2020 về việc nguồn vốn NSTW hỗ trợ 

dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng), cuộc họp thống nhất như sau: 

1. Thực hiện trình tự thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT trước khi phê duyệt điều chỉnh dự 

án, cụ thể là: Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là Thủ 

tướng Chính phủ theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16, Nghị định số 

63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư; khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và khoản 1, Điều 52 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu 

tư công. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và điểm 

b, khoản 1, Điều 31, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ 

về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

2. Tên dự án điều chỉnh chủ trương ghi là: “Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường 

mặt đường QL.1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn 
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theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án thành phần 2)”, để đảm bảo đồng bộ và phù 

hợp với các quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án trước đó 

(Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 09/8/2018, số 2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018). Nội dung điều chỉnh: chỉ điều chỉnh nội dung Dự án thành phần 2. 

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trủ trì, phối hợp với Công 

ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị chuẩn bị hồ sơ đề xuất điều 

chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét trong ngày 27/8/2020. 

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định nguồn vốn NSTW theo quy định. Thời hạn 

hoàn thành trong ngày 28/8/2020./.  

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

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

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

- Công ty CP BOT Bắc Giang-Lạng Sơn-Hữu Nghị; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

  TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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