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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

tại cuộc họp xem xét quyết định công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc 

Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  
 

Ngày 10/01/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã tổ chức cuộc họp xem xét quyết định công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến 

cao tốc Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn. Tham dự buổi họp có đồng chí Lại Thanh Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Giang cùng đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc 

Giang, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo UBND 02 huyện Chi Lăng, Hữu Lũng 

tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 

Lạng Sơn báo cáo, ý kiến tham gia của các cơ quan tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị tham gia cuộc họp cùng thống nhất cao việc đưa vào 

khai thác đoạn tuyến cao tốc Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn kể từ ngày 15/01/2020 nếu đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật, trong đó thời gian không thu phí đối với các phương tiêṇ lưu thông trên 

đoaṇ tuyến này khoảng 01 tháng đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu khai thác.  

2. Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với UBND huyện Hữu Lũng và UBND huyện Chi Lăng tổ chức thi công đóng 03 

vị trí hàng rào B40 còn tồn tại, hoàn thành chậm nhất vào ngày 12/01/2020. 

Khẩn trương khắc phục các nội dung tồn tại đã nêu tại cuộc họp này, các nội 

dung Công ty đã cam kết với 02 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn và các yêu cầu của 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng tại Thông báo số 25/TB-

HĐNTNN ngày 18/12/2019. 

3. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang hỗ trợ: 

- Chỉ đạo UBND huyện Lạng Giang, UBND thành phố Bắc Giang thực hiện 

tuyên truyền, phố biến đến người dân trên địa bàn khu vực tuyến đi qua nắm rõ các 

quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an ninh 

trâṭ tư ,̣ an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc; thời điểm đưa tuyế n cao tốc 

vào khai thác, sử duṇg khi UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định công bố đưa 

vào khai thác đoạn tuyến cao tốc Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 
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- Chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Giang, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên 

quan phối hợp với Nhà đầu tư, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn, lực 

lượng tuần tra, kiểm soát của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an để thực hiện 

công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình vận hành khai 

thác đoạn tuyến cao tốc Km45+100 - Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn. 

4. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền) làm đầu mối để đôn đốc Nhà đầu tư phối hợp với Công an tỉnh 

Lạng Sơn, Công an tỉnh Bắc Giang, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an xây 

dựng phương án hoặc quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 

trong quá trình vận hành khai thác  đoạn tuyến cao tốc Km45+100 - Km109+660 

thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Công ty cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn, Ngân hàng Vietinbank để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, 

rà soát các vướng mắc về phương án tài chính của Dự án để báo cáo, đề xuất Thủ 

tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong quý I/2020.  

5. Nhất trí thực hiện thu hồi đất bổ sung đối với vị trí ngập úng Km78+660 

thuộc Thôn 85, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, sử dụng chi phí giải phóng mặt bằng 

của dự án. Sau khi thu hồi, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng 

quản lý theo quy định. 

 6. Giao Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đôn đốc, kiểm tra trong ngày 

12/01/2020 về những nôị dung nêu taị muc̣ 2 Thông báo này , đồng thời tiếp nhận 

hồ sơ của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2014. Nếu 02 huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và Công ty cổ phần BOT 

Bắc Giang - Lạng Sơn hoàn thành nội dung yêu cầu nêu trên thì báo cáo UBND 

tỉnh Lạng Sơn  quyết định công bố đưa đoạn tuyến chính cao tốc Km45+100 - 

Km109+660 thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vào khai thác từ 

ngày 15/01/2020 (trong đó không thu phí khoảng 01 tháng đầu tiên kể từ ngày đưa 

vào khai thác, tiếp sau đó Nhà đầu tư thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo quy 

định)./. 

 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- Các Sở: GTVT, XD tỉnh Bắc Giang; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, 

NN&PTNT, TT&TT tỉnh Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng tỉnh L.Sơn; 

- UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; 

- UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 

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

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Hà Nội; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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