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Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. 

                                                    
Thực hiện Công văn số 8649/BGTVT-KHĐT ngày 12/9/2019 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc phối hợp xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025, sau khi rà soát, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo, đề xuất cụ 
thể như sau: 

 I. Nhu cầu kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đối với hạ tầng Quốc gia 
quản lý 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa vào Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ các dự án sau: 

1. Dự án cải tạo nền mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và 
Km40-Km66 trên Quốc Lộ 4A 

Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 
505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014 và được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 
số 3262/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2016 với tổng mức đầu tư 488,999 tỷ đồng. 
Hiện nay dự án đang tạm dừng thi công tại điểm dừng kỹ thuật để đưa công 
trình vào khai thác sử dụng. 

Để có đủ điều kiện thi công hoàn thành công trình theo hồ sơ thiết kế đã 
được phê duyệt nhằm phát huy hiệu quả đầu tư công trình và thanh toán kinh phí 
còn nợ đối với các nhà thầu, tỉnh Lạng Sơn đề xuất Bộ Giao thông vận tải bổ 
sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án nêu trên với tổng kinh 
phí là 220 tỷ đồng (trong đó kinh phí thanh toán nợ là 160 tỷ đồng). 

2. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700-
Km18, tỉnh Lạng Sơn. 

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành xem xét, đề xuất 
nguồn vốn phù hợp tại Thông báo số 395/TB-VPCP ngày 15/10/2018 của Văn 
phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Quy mô dầu tư xây dựng 
tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi; kinh phí thực hiện dự kiến khoảng: 
800 tỷ đồng. 

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn Na Sầm và 
đoạn tránh đèo Bó Củng trên quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn 
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Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải cho phép đầu tư tại Quyết định số 
1059/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2008 về việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
tuyến tránh thị trấn Na Sầm và đoạn tránh đèo Bó Củng trên Quốc lộ 4A tỉnh 
Lạng Sơn; tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được. Việc đầu tư xây dựng tuyến 
tránh thị trấn Na Sầm và đoạn tránh đèo Bó Củng, Quốc lộ 4A góp phần tạo 
động lực trong phát triển kinh tế của 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng nói riêng và 
các tỉnh phía Đông Bắc nói chung. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận 
chuyển hàng hóa giữa các tỉnh biên giới khu vực Đông Bắc (Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh) để đi ra các cửa khẩu sang phía Trung Quốc. Tỉnh 
Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét tổng hợp dự án thực hiện trong 
giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến kinh phí khoảng: 733 tỷ đồng. 

4. Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường sắt Hà Nội - Đồng 
Đăng (Km162+052) với Quốc lộ 1B (Km1+115)  

Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3354/QĐ-
BGVT ngày 25/10/2013. Quy mô xây dựng nút giao khác mức giữa đường sắt 
Hà Nội - Đồng Đăng (Km162+052) với Quốc lộ 1B (Km1+115). Dự kiến kinh 
phí thực hiện khoảng: 267,364 tỷ đồng. 

5. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa vào Kế hoạch trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 để tái khởi động 02 dự án đã dừng hoãn từ năm 2011 do thực hiện 
Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, gồm: Dự án cải tạo 
nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Km100 - Km161 (Đình Lập - Bản Chắt) và Dự án cải 
tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Km66+600 - Km125 (Yến Lạc - Cửa khẩu Nà 
Nưa) địa phận tỉnh Lạng Sơn. 

II. Nhu cầu kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đối với hạ tầng do địa 
phương quản lý 

Hiện nay tỉnh Lạng Sơn đang giao các cơ quan có liên quan rà soát nhu 
cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải của địa phương và xây dựng kế 
hoạch trung hạn 2021 - 2025. Sau khi hoàn thành công tác tổng hợp, UBND tỉnh 
Lạng Sơn sẽ báo cáo đề xuất cụ thể với Bộ Giao thông vận tải về nội dung trên. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, 
tổng hợp./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT; 
- C,PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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