
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KTN 

V/v thống nhất quy mô và điều 

chỉnh quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải đối với Quốc lộ 4B  

Lạng Sơn,  ngày     tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014; 

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ 

Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 240/QĐ-

TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng 

thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

Căn cứ Thông báo số 395/TB-VPCP, ngày 15/10/2018 và Thông báo số 

394/TB-VPCP ngày 13/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 10981/BGTVT-KHĐT ngày 28/9/2018 và Văn bản số 

2317/BGTVT-KHĐT ngày 14/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư mở 

rộng Quốc lộ 4B đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

Văn bản số 7074/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về việc tham gia ý kiến đối với một số kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn liên quan đến 

hỗ trợ từ nguồn dự phòng chung trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2025 

nguồn Ngân sách Trung ương cho Dự án nâng cấp, cải tạo đoạn Km3+700 - 

Km18, Quốc lộ 4B;  

Căn cứ Văn bản số 11478/BTC-ĐT ngày 27/9/2019 của Bộ Tài chính về 

việc trả lời các kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn liên quan đến hỗ trợ nguồn dự phòng 

chung trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2025 nguồn Ngân sách Trung 

ương cho Dự án án nâng cấp, cải tạo đoạn Km3+700 – Km18 Quốc lộ 4B;  

Căn cứ văn bản số 548/BGTVT-KCHT ngày 17/01/2020 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc bàn giao đoạn tuyến từ Km0+00 - Km18, QL4B cho tỉnh Lạng Sơn quản lý;  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân tr ng báo cáo Bộ Giao thông vận tải nội dung sau: 

1. Hiện trạng và quy hoạch  u c lộ 4B 

- Toàn tuyến Quốc lộ 4B có chiều dài 107km được Bộ Giao thông vận tải 

đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - 2 làn xe, trong đó đoạn đi qua địa phận tỉnh 
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Lạng Sơn có chiều dài 80km. Riêng đoạn từ Km0 đến Km3+700 đã được UBND 

tỉnh Lạng Sơn đầu tư mở rộng quy mô đường nội thị 4 làn xe. 

- Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 

25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến Quốc lộ 4B đoạn từ Lạng Sơn đến 

Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 02 làn xe. 

2. Sự cần thiết điều chỉnh quy mô  u c lộ 4B   

Quốc lộ 4B là tuyến kết nối tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn với tỉnh 

Quảng Ninh, nằm trong tổng thể vành đai 1 kết nối các tỉnh phía Bắc, có vai trò 

quan tr ng trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng, là nhân tố góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế cửa khẩu khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, kết nối với 

Khu kinh tế Vân Đồn - Quảng Ninh. Do đó, việc xem xét điều chỉnh quy mô quy 

hoạch toàn tuyến Quốc lộ 4B từ đường cấp III, 02 làn xe thành đường cấp III, 04 

làn xe để tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo nhằm đáp 

ứng nhu cầu vận tải trong tương lai là rất cần thiết.  

Đặc biệt đối với đoạn từ Km0 đến Km18, do thực tế hiện nay đã có 3,7Km 

đầu tuyến đã được đầu tư mở rộng với quy mô đường nội thị 04 làn xe để phục vụ 

cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đoạn còn lại từ Km3+700-Km18 

ngoài vai trò quan tr ng trong hệ thống đường vành đai số 1 còn là tuyến kết nối 

chính từ thành phố Lạng Sơn, nút giao đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào 

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và cửa khẩu song phương Chi Ma. Với quy mô quy 

hoạch đoạn Km3+700-Km18 đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 02 làn xe dự báo sẽ 

không đáp ứng được nhu cầu vận tải trong thời gian tới, nhất là khi Khu du lịch 

quốc gia Mẫu Sơn được đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác. Đồng thời, đoạn 

tuyến trên cũng là trục chính kết nối từ thành phố Lạng Sơn với huyện l  Cao Lộc 

(vị trí mới) theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và là đoạn 

đầu tuyến kết nối giữa tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh, do vậy trước mắt cần 

mở rộng quy mô đầu tư đối với đoạn Km3+700-Km18, Quốc lộ 4B lên thành 04 

làn xe. Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ngoài phần kinh phí ngân sách 

Trung ương hỗ trợ UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ bố trí bổ sung từ nguồn vốn 

ngân sách địa phương để triển khai đảm bảo đúng tiến độ của dự án. 

3. Nội dung đề nghị 

- Để phù hợp với tính chất quan tr ng của tuyến đường huyết mạch, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, cập nhật điều chỉnh Quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đối với tuyến Quốc lộ 4B 

đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 04 làn xe; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt điều chỉnh.  

- Quốc lộ 4B có tính chất quan tr ng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên do nguồn vốn có hạn nên tỉnh Lạng Sơn ưu tiên triển khai 

nâng cấp, cải tạo đoạn từ Km3+700 – Km18 trước. Trong thời gian chờ Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, để đảm bảo tiến độ khởi công dự án 
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đầu tư nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 - Km18 trong năm 2020, tuân thủ các 

quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao thông 

vận tải thống nhất cho triển khai dự án đầu tư đoạn Km3+700 - Km18, Quốc lộ 4B 

với quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 04 làn xe. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân tr ng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải 

xem xét, chấp thuận./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, GTVT, TC; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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