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     Kính gửi:    
- Sở Giao thông vận tải. 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 

Sau khi xem xét Công văn số 1938/SGTVT-KHTC ngày 24/8/2018 của Sở 
Giao thông vận tải về việc xây dựng kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT năm 2018, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý không ban hành kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến 
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT năm 2018 như đề 
nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn trên. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng kế 
hoạch thực hiện dự án năm 2019; theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư trong triển khai 
thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình theo nội dung hợp đồng dự 
án và theo quy định của pháp luật. 

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: KH&ĐT, TN&MT, XD, TC; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTTH, KTN; 
- Lưu: VT, VAT.  
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