
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục 

các dự án trọng điểm năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 08/TTr-

SKHĐT ngày 28/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án 

trọng điểm năm 2021 như sau: 

1. Thành phần Ban Chỉ đạo 

a) Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban. 

b) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Trưởng Ban. 

c) Các thành viên Ban Chỉ đạo: 

- Giám đốc các sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- Chủ tịch UBND các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, 

Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. 

2. Nguyên tắc điều hành 

a) Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo dự án trọng 

điểm năm 2021 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng 

con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan 
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mình để giải quyết các công việc trong phạm vi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.  

b) Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành 

viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công theo dõi, giải 

quyết các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực quản lý. 

3. Cơ chế điều hành 

a) Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: 

UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

trong giải phóng mặt bằng và tái định để tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân; 

thực hiện nhất quán chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện tốt cơ 

chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư, nhà đầu tư trong giải 

quyết các vướng mắc; các thành viên Ban chỉ đạo được phân công theo dõi tăng 

cường công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện để tập trung chỉ đạo, xử lý kịp 

thời vướng mắc; báo cáo trực tiếp Trưởng ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp 

bách; báo cáo định kỳ tại cuộc họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng 

(GPMB) hằng tháng.  

b) Về huy động vốn: 

- Đối với các dự án vốn ngân sách nhà nước (NSNN): ngoài kế hoạch giao 

đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu huy động vốn 

bổ sung cho các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ, trong đó ưu tiên cho chi 

phí GPMB, thanh toán khối lượng hoàn thành; tạo điều kiện giải quyết thủ tục 

cho vay hoặc ứng vốn tại Quỹ phát triển đất; 

- Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách: các nhà đầu tư tập trung huy 

động vốn theo cam kết để triển khai dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra; báo cáo 

định kỳ các khó khăn về huy động vốn (nếu có). 

c) Về thủ tục đầu tư: 

- Đối với các dự án vốn NSNN: các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung triển 

khai thực hiện, giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục về đầu tư xây dựng công 

trình, nhất là đối với các dự án khởi công mới trong năm 2021 và những vấn đề 

phát sinh, bổ sung trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với những dự án phải 

hoàn thành trong năm 2021, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi 

công, thực hiện các thủ tục nghiệm thu, giải ngân ngay khi có khối lượng, không 

để dồn vào cuối năm. 

- Đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước (bao gồm cả dự án PPP): các 

sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư giải 

quyết nhanh các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; những khó 

khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư cần báo cáo kịp thời để chỉ đạo giải quyết. 

d) Về tổ chức triển khai thực hiện, thi công công trình:  

- Đối với các dự án vốn NSNN: các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ 

thực hiện các công việc chi tiết theo tháng, quý gửi Ban Chỉ đạo để theo dõi và 

kiểm soát thường xuyên tiến độ theo kế hoạch ban hành, đồng thời đôn đốc các 

nhà thầu huy động tài chính, nhân lực, phương tiện thiết bị để đảm bảo thi công 
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theo đúng tiến độ đã đề ra. 

- Các dự án ngoài ngân sách (bao gồm cả dự án PPP): các nhà đầu tư khẩn 

trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, nội dung giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, giấy phép xây dựng, hợp đồng đã ký kết, tuân thủ các quy định 

hiện hành Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và quy định về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư. 

đ) Chế độ họp, thông tin, báo cáo:  

*/ Về thực hiện chế độ báo cáo, thông tin 

- Các chủ đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo 

tháng, quý theo định kỳ, nội dung báo cáo chủ yếu gồm: 

+ Tóm tắt thông tin chính của dự án, bao gồm: quy mô, tổng mức đầu tư; 

tiến độ thực hiện; mục tiêu đề ra trong quý, năm. 

+ Tình hình thực hiện các thủ tục về đầu tư; tiến độ GPMB; thi công xây 

lắp; giải ngân kế hoạch vốn; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo 

gỡ; đề xuất các giải pháp thực hiện của tháng, quý tiếp theo và cả năm. 

+ Đánh giá rõ về kết quả thực hiện các kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo, 

các đoàn kiểm tra (nếu có). 

- Cơ quan được phân công theo dõi dự án có trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

định kỳ hằng tháng, quý về quá trình theo dõi, giám sát chủ đầu tư, nhà đầu tư 

thực hiện dự án, đề xuất giải pháp thực hiện liên quan đến dự án. 

- Về thời gian thực hiện báo cáo tháng: các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực 

hiện báo cáo tình hình triển khai dự án gửi về cơ quan được phân công theo dõi, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 hằng tháng; cơ quan được phân công theo 

dõi báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt những nội dung cần chỉ đạo giải quyết ngay với 

Trưởng ban chỉ đạo (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 25 hằng 

tháng. 

- Về thời gian thực hiện báo cáo quý: các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện 

báo cáo tình hình triển khai dự án gửi về cơ quan được phân công theo dõi, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 15 của tháng cuối quý; cơ quan được phân công theo 

dõi báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

trong giải phóng mặt bằng hằng quý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 

của tháng cuối quý; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ 

đạo trước ngày 28 của tháng cuối quý. 

*/ Về thực hiện chế độ họp 

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban mỗi quý 01 lần vào thời điểm cuối quý 

để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc và xác định nhiệm vụ, các công việc trong quý tiếp theo. Lịch họp cụ thể do 

Văn phòng UBND tỉnh chủ động tham mưu, sắp xếp bảo đảm phù hợp với tình 

hình thực tế. 
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- Trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo tổ chức họp đột xuất để xử lý kịp thời. 

e) Về kiểm tra, giám sát:  

Lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo 

dõi các dự án ưu tiên dành thời gian kiểm tra trực tiếp các dự án trọng điểm, bảo 

đảm mỗi dự án được kiểm tra ít nhất 02 lần trong năm; báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết 

các vấn đề phát sinh. 

g) Ngoài các nội dung trên, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

và thực tế thi công, triển khai các chủ đầu tư, nhà đầu tư cơ quan liên quan chủ 

động tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, báo cáo về cơ quan 

thường trực để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề 

vượt thẩm quyền để xử lý ngay. 

4. Danh mục dự án trọng điểm năm 2021 và phân công nhiệm vụ theo 

dõi: 

Bao gồm 21 dự án (6 dự án vốn NSNN và 15 dự án vốn ngoài ngân sách 

nhà nước, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, các chủ 

đầu tư, nhà đầu tư dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có dự 

án trọng điểm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, VQK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

ST

T 
Tên dự án 

Địa điểm 

xây dựng 
Quy mô 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Kế hoạch vốn đã bố trí 

Dự kiến tiến độ năm 2021 Chủ đầu tư 

Phân công 

theo dõi, 

đôn đốc 
Vốn đã bố trí 

đến 2020 

Kế hoạch 

2021 

I 
Dự án vốn NSNN (6 

dự án) 
        

1 

Cải tạo nâng cấp 

QL.4B (đoạn Km3+700 

đến Km18) 

Huyện 

Cao Lộc, 

Lộc Bình 
 

988 50 275 

Hoàn thành thủ tục trình 

Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa của dự 

án; Giải phóng xong mặt 

bằng và triển khai thi công 

đạt trên 50% khối lượng 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

tỉnh 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

2 

Hạ tầng cơ bản phát 

triển toàn diện các tỉnh 

Đông Bắc Hà Giang, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn - Tiểu dự án 

tỉnh Lạng Sơn 

Tỉnh Lạng 

Sơn 
4 hợp phần 1.377,6 206,5 395,4 

Hoàn thành GPMB, khởi 

công toàn bộ các tiểu dự án 

bổ sung; hoàn thành 50% 

khối lượng đường Hoa Thám 

- Quý Hoà - Vĩnh Yên 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

3 

Dự án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án 

Thủy lợi Bản Lải giai 

đoạn 1 

Huyện 

Lộc Bình, 

Đình Lập 
 

1.128,2 

1.114,5 

(Trong đó 

NST 46,549) 

82 

(Trong 

đó NST 

25) 

Hoàn thành giải phóng mặt 

bằng và thi công đạt 100% 

khối lượng 

Ban Quản lý 

ĐTXD các dự 

án nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

4 

Dự án tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn 

đoạn Km1+800 - 

Km44+749 (Hữu Nghị 

- Chi Lăng), dự án 

thành phần 2 

Lạng Sơn, 

Bắc Giang 

42,7km, 

quy mô 4 

làn xe  

8.743 

(trong đó 

vốn 

NSNN 

4.000) 

 

Vốn 

NSNN 

280 

Hoàn thành giải phóng mặt 

bằng, thi công theo kế 

hoạch 

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

và Công ty 

Cổ phần BOT 

Hữu Nghị -

Lạng Sơn- 

Sở Giao 

thông vận 

tải 
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ST

T 
Tên dự án 

Địa điểm 

xây dựng 
Quy mô 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Kế hoạch vốn đã bố trí 

Dự kiến tiến độ năm 2021 Chủ đầu tư 

Phân công 

theo dõi, 

đôn đốc 
Vốn đã bố trí 

đến 2020 

Kế hoạch 

2021 

Bắc Giang 

5 

Cải tạo, nâng cấp 

đường Cao Lộc - Ba 

Sơn (ĐH.28), huyện 

Cao Lộc 

Huyện 

Cao Lộc 

26,6km 

cấp VI 

MN 

299,8 0,6 

Dự kiến 

NSTW 

30 

Cơ bản hoàn thành công tác 

giải phóng mặt bằng và khởi 

công thi công xây dựng 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

6 

Xây dựng mở mới 

tuyến liên xã từ trung 

tâm thị trấn Chi Lăng 

vào xã Y Tịch, huyện 

Chi Lăng 

Huyện Chi 

Lăng 
8km 169,6 0,2 5 

Cơ bản hoàn thành công tác 

giải phóng mặt bằng và khởi 

công thi công xây dựng 

Sở Giao 

thông vận tải 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

II 
Dự án vốn ngoài ngân 

sách (15 dự án) 
        

1 

Đền thờ Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng (giai 

đoạn 1) 

Huyện Chi 

Lăng 

Đền thờ 

chính 

2.000m2; 

hạ tầng 

kỹ thuật 

đường, 

điện 

33 

Vốn xã hội 

hóa đầu tư tổ 

chức, cá 

nhân 

 

Hoàn thành công trình 

chính; tiếp tục huy động vốn 

thực hiện hoàn thành các 

hạng mục khác 

UBND huyện 

Chi Lăng 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

2 

Hạ tầng khu tái định cư 

và dân cư Nam Nguyễn 

Đình Chiểu theo hình 

thức BT 

Thành phố 

Lạng Sơn 
20,7ha 331,6 

Vốn của nhà 

đầu tư 
 

Hoàn thành giải phóng mặt 

bằng; thi công xây dựng 

hoàn thành san nền 80%; hạ 

tầng kỹ thuật 50% 

Liên danh 

Công ty cổ 

phần Xây 

dựng Thành 

Sơn và Công 

ty cổ phần 

Thương mại 

Long Thịnh 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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3 

Hạ tầng cụm công 

nghiệp Hợp thành 1, 2 

và Khu tái định cư Hợp 

thành theo hình thức 

BT 

Huyện 

Cao Lộc 
53,27 ha 404 

Vốn của nhà 

đầu tư 
 

Hoàn thành thủ tục đất đai; 

GPMB đạt 70%; Khởi công 

thi công xây dựng 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

Bác Nguyên 

Lạng Sơn 

Sở Công 

Thương 

4 

Khu trung truyển hàng 

hóa thuộc Khu Kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng – 

Lạng Sơn 

Huyện 

Cao Lộc 
143,7ha 3.299 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Triển khai thi công và hoàn 

thành giai đoạn 01 (khoảng 

58 ha); Tiến hành tổ chức 

giải phóng mặt bằng Giai 

đoạn 02. 

Công ty Cổ 

phần Khu 

trung chuyển 

Lạng Sơn 

Ban QL 

Khu Kinh 

tế cửa khẩu 

Đồng Đăng 

– Lạng Sơn 

5 

Quần thể khu du lịch 

sinh thái, cáp treo Mẫu 

Sơn 

Huyện 

Lộc Bình 
692,26 ha 3.499 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư (các thủ tục về đầu 

tư, xây dựng, đất đai, môi 

trường) giai đoạn 01 của dự 

án 

Công ty 

TNHH Mặt 

Trời Mẫu 

Sơn 

Sở Xây 

dựng 

6 

Khu chế xuất 1 thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn 

(bao gồm cả tiểu dự án 

tái định cư) 

Huyện 

Cao Lộc 

126,38 ha 1.034 
Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 
Hoàn thiện điều chỉnh Quy 

hoạch khu tái định cư; 

GPMB đạt 70%; Khởi công 

thi công xây dựng 

Công ty CP 

Hóa dầu 

Quân đội 

Ban QL 

Khu Kinh 

tế cửa khẩu 

Đồng Đăng 

– Lạng Sơn 

7 

Khu đô thị mới Mai 

Pha, thành phố Lạng 

Sơn 

Thành phố 

Lạng Sơn 
91,73 ha 3.380 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Thực hiện cơ bản hoàn 

thành công tác GPMB; khởi 

công xây dựng 

Liên danh 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hải Phát và 

Công ty 

TNHH Hà 

Sơn 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

8 
Khu đô thị mới Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng 

Huyện 

Hữu Lũng 
52,30ha 

1.989 

(không 

bao gồm 

GPMB) 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành thủ tục liên 

quan đến đất đai; hoàn 

thành cơ bản công 

tác GPMB; khởi công xây 

Liên danh 

Công ty 

Trường Thịnh 

Phát Lạng 

Sở Xây 

dựng 
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dựng Sơn và 

Trường Thịnh 

Phát 

9 
Khu đô thị phía Đông, 

thị trấn Đồng Mỏ 

Huyện Chi 

Lăng 
48,1ha 

1.553 

(không 

bao gồm 

GPMB) 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành cơ bản GPMB;  

khởi công xây dựng giai 

đoạn 1 (26ha) 

Công ty Cổ 

phần May - 

Diêm Sài 

Gòn 

Sở Xây 

dựng 

10 

Khu đô thị mới Bến 

Bắc, thành phố Lạng  

Sơn 

Thành phố  

Lạng Sơn 
9 ha 

439 

(không 

bao gồm 

GPMB) 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành cơ bản GPMB; 

Hoàn thành 50% khối lượng 

san nền 

Công ty 

TNHH sản 

xuất, lắp ráp 

Tuấn Nghĩa 

Sở Xây 

dựng 

11 

Đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và nhà xưởng 

Phúc Khang thuộc Khu 

phi thuế quan 

Huyện 

Văn Lãng 
78 ha 722,3 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành cơ bản công tác 

GPMB; Hoàn thành 20% 

san nền  

Công ty 

TNHH Đầu 

tư Hữu Nghị 

Phúc Khang 

Ban QL 

Khu Kinh 

tế cửa khẩu 

Đồng Đăng 

– Lạng Sơn 

12 

Khu ở mới sinh thái 

sông Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn 

Thành phố 

Lạng Sơn 
9,47 ha 363,3 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành lựa chọn nhà 

đầu tư, tổ chức giải phóng 

mặt bằng 

Chưa có KQ 

lựa chọn nhà 

đầu tư (Sở 

Xây dựng là 

bên mời thầu) 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

13 

Khu hành chính - đô thị 

thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn 

Huyện 

Cao Lộc 
21,6 ha 753,1 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành lựa chọn nhà 

đầu tư, tổ chức giải phóng 

mặt bằng 

Chưa có KQ 

lựa chọn nhà 

đầu tư Sở 

Xây dựng là 

bên mời thầu) 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

14 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội 

khu tái định cư và dân 

cư nông thôn xã Hữu 

Khánh, huyện Lộc 

Huyện 

Lộc Bình 
 357,2 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Hoàn thành giải phóng mặt 

bằng; hoàn thành hạ tầng kỹ 

thuật; khởi công các hạng 

mục hạ tầng xã hội 

Công ty cổ 

phần Xây 

dựng Thành 

Sơn 

Sở Xây 

dựng 
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Bình, tỉnh Lạng Sơn 

15 

Cầu Lộc Bình số 1, 

đường giao thông và 

khu tái định cư xã Lục 

Thôn, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

Huyện 

Lộc Bình 
59,8ha 359 

Vốn của nhà 

đầu tư và 

vốn huy 

động khác 

 

Thực hiện hoàn thành cơ 

bản công tác GPMB, khởi 

công xây dựng 

Công ty cổ 

phần Xây 

dựng Xuân 

Quang 

Sở Giao 

thông vận 

tải 
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