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Lạng Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2019 
ơ 

V/v giải quyết kiến nghị của nhân 
dân thôn Chùa, xã Minh Hòa, huyện 
Hữu Lũng liên quan đến Dự án tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 

Kính gửi:   
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Xem xét Báo cáo số 1341/BQLDA-QLDA1 ngày 31/10/2019 của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết kiến 
nghị của nhân dân thôn Chùa, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng liên quan đến Dự án 
tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc 
không thi công toàn bộ tuyến đường vào thôn Chùa, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng 
ngoài phạm vi vuốt nối hầm chui dân sinh tại vị trí Km83+021m tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn, do việc hoàn trả tuyến đường trên đã được Công ty cổ phần BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định. 

2. Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Chùa, xã Minh Hòa thực 
hiện theo đúng quy định, không tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật. 

- Chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải để xem xét hỗ trợ nhân dân 
cứng hóa mặt đường vào thôn Chùa, xã Minh Hòa theo Đề án phát triển giao thông 
nông thôn. 

- Chỉ đạo Công an huyện và các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đối 
tượng quá khích, phá hoại tài sản, vi phạm pháp luật, cố tình gây mất an ninh trật tự, 
an toàn giao thông trong phạm vi dự án đường cao tốc.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Hữu Lũng, các cơ quan, đơn 
vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT;  
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
 


		2019-11-07T10:43:50+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-11-07T10:44:08+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




