
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 
ơ 

V/v khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng 

nghỉ Hữu Lũng (trên tuyến đường cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn) 

 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.  

 

Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu 

Lũng (trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn) đã được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 30/9/2019, trong đó giao Sở Giao thông 

vận tải thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án theo quy định. Tuy nhiên đến nay chưa có kết quả lựa chọn nhà đầu 

tư, tiến độ thực hiện rất chậm.  

Để sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu 

Lũng tại Km 81+280 - Km 81+920 (trên tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn) nhằm hoàn thiện hệ thống dịch vụ giao thông trên đường cao tốc, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Sở Giao thông vận tải khẩn trương, tập trung thực hiện nhiệm vụ của Bên 

mời thầu; chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hữu Lũng và các cơ 

quan liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành 

về quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, quy định khác có liên quan, tổ chức đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời những 

khó khăn vướng mắc, nội dung vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, TN&MT; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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