
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:          /UBND-KTN 
 

V/v gia hạn thời gian thi công xây 

dựng một số hạng mục thuộc Dự án 

thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 

thành phố Hà Nội. 

Xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tại Văn 

bản số 11/CV-BOT BGLS ngày 06/01/2020 về việc vận hành, khai thác tuyến cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Báo cáo số 28/BQLDA-QLDA1 ngày 08/01/2020 của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc gia hạn thời gian thi công Dự án 

thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; trên cơ sở 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 và tình hình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn có 

ý kiến như sau: 
1. Chấp thuận gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình đối với các 

hạng mục bổ sung phát sinh thuộc dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn đến hết ngày 30/5/2020 để Nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục bổ sung 
của dự án và thực hiện các khuyến cáo của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các 
công trình xây dựng tại Thông báo số 25/TB-HĐNTNN ngày 18/12/2019. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc 
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện các công việc theo tiến độ 
thi công được gia hạn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt 
thẩm quyền (nếu có). 

3. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo các nhà 
thầu tập trung thực hiện hoàn thành khối lượng các công việc còn tồn tại theo tiến 
độ thi công đã được gia hạn. 

4. Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố 
Hà Nội tiếp tục giải ngân vốn vay cho dự án trên cơ sở tiến độ thực hiện đã được 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận gia hạn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Hồ Tiến Thiệu 
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