
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2022 

    

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn đoạn Km1+800-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường 

QL.1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn  

theo hình thức Hợp đồng BOT 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY 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 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2016 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - 

Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; 

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2016 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung TKCS thuộc dự 

án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng; 

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 172/TB-VPCP ngày 13/6/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 
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buổi làm việc về dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và dự án đường 

cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; 

Căn cứ văn bản số 961/TTg-CN ngày 14/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - 

Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: số 

904/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi 

Lăng vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn theo 

hình thức hợp đồng BOT; số 1523/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 về việc phê duyệt 

điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. 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; số 2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung Dự án đầu tư xây dựng 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 theo hình thức hợp đồng BOT; 

Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án 

thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn 

Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp 

đồng BOT; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: số 

645/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án tài 

chính của Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 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 

theo hình thức Hợp đồng BOT; số 264/QĐ-UBND ngày 12/2/2020 về việc quy 

định giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây 

dựng 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 theo hình thức hợp đồng BOT; số 486/QĐ-UBND ngày 

25/3/2020 và số 1565a/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh 

Phương án tài chính của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng 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 theo hình thức hợp đồng BOT; 

Xét Tờ trình số 139/2022/TTr-BGLSHN ngày 14/11/2022 của Công ty Cổ 

phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị; Tờ trình số 672/2022/TTr-

BOTBGLS  ngày 15/11/2022 của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

Tờ trình số 1727/TTr-BQLDA ngày 18/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh về việc thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt 
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đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo 

hình thức Hợp đồng BOT; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả 

thẩm định số 533/BC-SKHĐT ngày 23/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường 

QL.1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình 

thức Hợp đồng BOT với các nội dung sau: 

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – 

TP.Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường 

QL.1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình 

thức Hợp đồng BOT. 

2. Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nhà đầu tư thực hiện: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 

giao thông Đèo Cả, Công ty cổ phần Lizen, Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty 

TNHH Xây dựng Mỹ Đà. 

4. Doanh nghiệp Dự án: Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

5. Mục tiêu điều chỉnh: thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ 

tại Văn bản số 961/TTg-CN ngày 14/10/2022 về việc hoàn thiện thủ tục triển 

khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn, theo đó tách Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi 

Lăng) ra khỏi Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc 

lập, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi 

Lăng, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  

6. Nội dung đầu tư xây dựng: tuyến cao tốc Bắc Giang – TP.Lạng Sơn 

đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn 

Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn: đầu tư xây dựng 

theo Quyết định phê duyệt số 1249/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2015 của Bộ Giao 

thông vận tải và các Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 và số 

2282/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở của Dự án; 

7. Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư: 12.188.664 triệu đồng, cơ cấu 

các hạng mục như sau: 

- Chi phí xây dựng, thiết bị : 7.601.792 Triệu đồng 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC : 1.594.013 Triệu đồng 

- Chi phí QLDA + Tư vấn + Khác : 386.053 Triệu đồng 

- Chi phí dự phòng : 1.154.651 Triệu đồng 
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- Lãi vay trong thời gian thi công (tạm tính) : 1.452.155 Triệu đồng 

- Hình thức đầu tư: theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - 

Chuyển giao (BOT). 

- Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn khác. 

8. Phương án tài chính của Dự án: 

Thực hiện theo các Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 và số 

1565a/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án tài chính của Dự án thành phần 1 

thuộc Dự án xây dựng 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 theo hình thức hợp đồng BOT. 

9. Thời gian thực hiện dự án: khởi công năm 2015, hoàn thành năm 2020. 

10. Nội dung khác (khối lượng và chi phí đã thực hiện Dự án thành phần 2 

(đoạn Hữu Nghị - Lăng) thuộc Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn): 

- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư: đã trình Hội  đồng thẩm định liên 

ngành thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và văn bản hướng dẫn Luật; 

trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 

rừng theo quy định của luật Lâm nghiệp và văn bản hướng dẫn Luật. Ngày 

14/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 961/TTg-CN về việc 

hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) 

thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, theo đó đồng ý tách dự án 

thành phần 2 ra khỏi dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

- Công tác giải phóng mặt bằng: đã hoàn thành công tác bàn giao cọc mốc 

giải phóng mặt bằng, trích lục kiểm đếm đạt 100% khối lượng và bàn giao mặt 

bằng cho Nhà đầu tư được 8,5/43,6 km (trên địa bàn huyện Chi Lăng, Cao Lộc 

và thành phố Lạng Sơn);  

- Tiến độ, khối lượng thi công xây dựng: khối lượng triển khai thi công 

hiện trường đạt khoảng 45,0 tỷ đồng. 

- Chi phí đã thực hiện khoảng 190,932 tỷ đồng (giá trị cuối cùng lấy theo 

giá trị quyết toán được phê duyệt). Giá trị này không tính toán trong tổng vốn 

đầu tư để tính toán phương án tài chính của Dự án thành phần 1;  làm cơ sở lập 

hồ sơ quyết toán dự án thành phần 2 đến điểm dừng kỹ thuật. Giá trị quyết toán 

khối lượng dự án thành phần 2 được phê duyệt không nằm trong tổng vốn đầu 

tư để tính toán phương án tài chính của Dự án thành phần 1 và thuộc tổng 

mức đầu tư của Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình 

thức BOT sau khi tách ra thành dự án độc lập. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự 

án và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo 

Quyết định này, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Nhà đầu tư, Doanh 

nghiệp dự án khẩn trương trình các nội dung điều chỉnh để tiến hành điều chỉnh 

Hợp đồng BOT và các phụ lục hợp đồng kèm theo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: 

Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn; Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Nhà đầu tư 

và Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
các phòng CM, Trung tâm Thông tin;  
- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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