
 

 

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 02 năm 2021 
ơ 

V/v  khẩn trương giải quyết các kiến 

nghị của Nhân dân liên quan đến dự 

án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 
Kính gửi:  

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng; 

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

 

Xem xét Công văn số 144/UBND-TTPTQĐ ngày 02/02/2021 của UBND 

huyện Hữu Lũng về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn giải quyết các tồn tại dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương làm 

việc cụ thể với UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng chuyển số kinh phí còn 

thiếu theo các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 

đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo đúng quy định pháp 

luật, không để nội dung tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. 

2. Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan 

liên quan rà soát tổng thể các nội dung còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt 

bằng của dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; làm việc cụ thể với Công ty 

cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và yêu cầu Công ty cam kết cụ thể về thời 

hạn xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc, nhất là các nội dung liên 

quan trực tiếp đến các hộ dân; đề xuất chế tài xử lý nếu Công ty không tuân thủ 

đúng yêu cầu, quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2021. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, TNMT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
 


		2021-02-05T20:33:17+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-02-06T10:08:47+0700


		2021-02-06T10:08:47+0700


		2021-02-06T10:08:47+0700




