
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

V/v thực hiện kết luận của Kiểm toán 

Nhà nước đối với Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 

            Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

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

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

 

Thực hiện Công văn số 460/KTNN-TH và Thông báo số 461/TB-KTNN 

ngày 28/12/2020 của Kiểm toán Nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán hoạt 

động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

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

mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng 

Sơn theo hình thức hợp đồng BOT, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: 

- Thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối 

với đơn vị đã được nêu tại Báo cáo kiểm toán dự án.  

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và 

các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước liên quan đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với dự án. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

quản lý đối với dự án thành phần 1 cũng như đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc hiện tại của cả 2 thành phần thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn.  

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 

thực hiện các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 

461/TB-KTNN; tổng hợp kết quả thực hiện, hoàn thành dự thảo báo cáo trình 

UBND tỉnh xem xét trước ngày 25/3/2021 để báo cáo Kiểm toán Nhà nước theo 

đúng yêu cầu. 

2. Sở Giao thông vận tải:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo, làm việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể các nội dung còn 

vướng mắc trong việc triển khai phương án miễn giảm phí sử dụng đường bộ cho 

các phương tiện quanh trạm thu phí trên Quốc lộ 1A bảo đảm chặt chẽ, đúng quy 

định, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn theo thẩm quyền đối với hoạt động thu 

phí điện tử không dừng tại dự án bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ 



2 

 

tướng Chính phủ cũng như của UBND tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

các nội dung vượt thẩm quyền. 

3. Yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: 

- Khẩn trương khắc phục các thiếu sót, tồn tại và thực hiện nghiêm túc, đầy 

đủ các kiến nghị đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra tại Báo cáo kiểm toán dự án 

(đã được gửi tới đơn vị); 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Lạng Sơn 

để sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của dự án thành phần 1 cũng 

như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án thành phần 2 thuộc dự án tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Kiểm toán Nhà nước (để b/c);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT; 

- C, PVP UBND tỉnh,   

  các phòng: THNC, KT; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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