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     THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phương án tài chính của  

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến  

cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn 

 

Ngày 28/4/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức 

họp xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phương án tài chính của Dự án 

thành phần 1: Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - 

Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, 

tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn (thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế 

hoạch và đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn phòng UBND 

tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam (Viettin Bank - ngân hàng tài trợ dự án), đại diện các nhà đầu tư: Tập 

đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Licogi 16 và doanh nghiệp dự án (Công ty cổ 

phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn). 

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo nội dung 

họp, ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và ngân hàng tài trợ dự án, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 585/TTg-CN 

ngày 08/5/2018 về việc thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và bổ 

sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT, ngày 25/5/2018 

UBND tỉnh Lạng Sơn và Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức bàn giao quyền và 

nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp 

tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và 

tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT. Trên cơ sở kế thừa Hợp đồng dự 

án và các nội dung đã được Bộ Giao thông vận tải cùng các cơ quan liên quan 

thống nhất thực hiện, trong suốt thời gian qua UBND tỉnh Lạng Sơn và các sở, 

ngành của tỉnh đã luôn nỗ lực thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi, làm hết 

trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án. Kết quả đã 

hoàn thành, tổ chức thu phí Hợp phần tăng cường mặt đường Quốc lộ từ tháng 

6/2018; hợp phần tuyến cao tốc đoạn Km45+100-Km108+500 hoàn thành, thu 

phí từ tháng 02/2020. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện khai thác vận hành Dự án thành phần 1 

thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn xuất hiện một 

số yếu tố thay đổi khách quan dẫn đến phương án tài chính không còn khả thi 



2 

như phương án ban đầu, đồng thời tuyến cao tốc đưa vào khai thác vận hành 

đúng thời điểm dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, kéo dài càng làm tăng 

thêm khó khăn cho dự án. Với trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 04/5/2020 

gửi Thủ tướng Chính phủ, xúc tiến làm việc với các bộ, ngành liên quan đề nghị 

xem xét, tháo gỡ khó khăn, cân đối từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 

cho Dự án thành phần 1, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Để sớm tháo gỡ khó khăn cho Dự án thành phần 1, đồng thời cũng là thực 

hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo kết quả kiểm toán số 

460/KTNN-TH ngày 28/12/2020, cuộc họp thống nhất như sau: 

1. UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp với các bên liên quan tiếp tục báo 

cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương xem xét, sớm 

có giải pháp hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để tháo gỡ, chia sẻ rủi 

ro đảm bảo phương án tài chính của Dự án thành phần 1. 

Đề nghị các bên (Nhà đầu tư, Ngân hàng tài trợ, Doanh nghiệp dự án) 

theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, chủ động phối hợp để tiếp tục báo cáo, làm 

việc với các cơ quan Trung ương kiến nghị giải pháp hỗ trợ Dự án thành phần 1. 

2. Trường hợp phải ký kết Phụ lục hợp đồng BOT điều chỉnh phương án 

tài chính của Dự án thành phần 1 để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đảm bảo các 

yêu cầu khi Ngân hàng tài trợ dự án phê duyệt cơ cấu nợ, Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát kỹ các điều khoản theo quy định pháp luật, nội dung đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định 486/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 để tham mưu thực 

hiện; theo đó lưu ý phải thể hiện rõ nguồn vốn hỗ trợ dự án là từ ngân sách 

Trung ương, đồng thời phần vốn hỗ trơ ̣chỉ trở thành hiêṇ thưc̣ và đươc̣ tổ chức 

thực hiện khi được Trung ương đồng ý hỗ trợ vốn. 

3. Đối với các nội dung kiến nghị khác của Công ty cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn cũng như các vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động xem xét, 

đôn đốc, phối hợp thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt 

thẩm quyền theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần làm việc; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 Phạm Hùng Trường 
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