
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc từ Km45+100 - Km109+660 

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  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về 

quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; 

Căn cứ Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình 

đường cao tốc; Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13/8/2018 của Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2014; 

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2015 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn đoạn từ Km45+100 đến Km108+500, kết hợp tăng cường trên QL1 đoạn 

từ Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT; 

Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc 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 QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo 

hình thức hợp đồng BOT; 
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Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 10/9/2019, Quyết điṇh số 

2282/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của 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 QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh 

Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT; 

Căn cứ Văn bản số 11538/BGTVT-ATGT ngày 03/12/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc chấp thuận Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn 

trước khi đưa công trình vào khai thác dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 25/TB-HĐNTNN ngày 18/12/2019 của Hội đồng 

nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm 

thu đưa vào khai thác công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn 

Km45+100 - Km109+660 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; 

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án tổ chức giao thông tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km109+660 (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 QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, 

tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tại Tờ trình số 

07/TTr-BOT BGLS ngày 06/01/2020; Báo cáo số 80/BC-SGTVT ngày 13/01/2020 

của Sở Giao thông vận tải, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc từ Km45+100 - 

Km109+660 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 với các nội dung sau: 

- Điểm đầu tại Km45+100 (giao cắt với Quốc lô ̣1 tại xã Mai Sao, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn). 

- Điểm cuối tại Km109+660 kết nối với điểm cuối của Dự án nâng cấp mở 

rộng Quốc lô ̣1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT (thuộc thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 

- Tổng chiều dài đoạn tuyến cao tốc: 64,56Km. 

- Các  nút giao và công trình trên tuyến: 
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+ Nút giao với Quốc lộ 1 tại Km45+100: Nút giao được thiết kế và xây dựng 

theo dạng giao bằng, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1. 

+ Nút giao tại Km56+00: Nút giao giữa đường cao tốc với Quốc lộ 279. Nút 

giao được thiết kế và xây dựng dạng Trumpet (đường cao tốc đi dưới). 

+ Nút giao tại Km81+140: Nút giao giữa đường cao tốc với đường tỉnh 

ĐT242. Nút giao được thiết kế và xây dựng dạng Trumpet (đường cao tốc đi dưới).  

+ Nút giao tại Km94+770: Nút giao giữa đường cao tốc với Quốc lộ 37. Nút 

giao được thiết kế và xây dựng dạng Trumpet (đường cao tốc đi dưới). 

+ Nút giao tại Km109+165: Nút giao giữa đường cao tốc với Quốc lộ 31. 

Nút giao được thiết kế và xây dựng dạng liên thông. 

- Các công trình cầu trên tuyến: Toàn tuyến có 33 cầu, trong đó 05 cầu 

đường ngang vượt trên tuyến cao tốc, 28 cầu vượt dòng chảy và cầu cạn vượt địa 

hình tuyến cao tốc. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chịu trách nhiệm hoàn thiện 

các nội dung tồn tại theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình 

xây dựng tại Thông báo số 25/TB-HĐNTNN ngày 18/12/2019. Tổ chức triển khai 

thực hiện Phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

đoạn Km45+100 - Km109+660 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt trong quá trình vận hành khai thác dự án. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, 

Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Tổng giám đốc 

Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; 

- UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, 

các Phòng: CM, HC-QT, TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (VAT).  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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