
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 3 năm 2021 
V/v triển khai một số nội dung liên 

quan đến dự án tuyến cao tốc Đồng 

Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh 

(tỉnh Cao Bằng) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 

  Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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

- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng. 
 

Nghiên cứu nội dung Công văn số 604/UBND-GT ngày 19/3/2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai và tham gia góp ý về hồ sơ Báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng 

Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư, đồng chí Hồ 

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

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh 

Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng 

tại văn bản trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các thủ tục đầu tư và tổ chức xây dựng đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi 

Lăng; đồng thời phối hợp nghiên cứu phương án triển khai nhánh nối với cửa 

khẩu Cốc Nam, Tân Thanh để tạo điều kiện kết nối liên thông tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nhằm phát huy tốt 

hiệu quả đầu tư 2 tuyến cao tốc trên. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, 

UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng và cơ quan liên quan chủ động tham 

mưu UBND tỉnh các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch mỏ vật liệu đất, đá, bãi 

đổ thải… đảm bảo cho việc triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được 

thuận lợi, đúng quy định. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh 

thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích đất rừng và các nội 

dung khác thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành (nếu có). 
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5. UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định chủ động thực hiện các nội 

dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định 

cư dự án; cập nhật danh mục dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện và thực hiện các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý địa bàn. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT,TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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