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Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 36/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03/01/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc nguồn vốn NSTW hỗ trợ thực hiện đầu tư tuyến cao tốc 

đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo bổ sung, 

làm rõ một số nội dung như sau: 

1.  Khái quát tình hình thực hiện dự án đến nay 

Đoạn tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng là đoạn cuối c ng n m trong quy hoạch 

tổng th  tuyến cao tốc t  Hà Nội đến cửa  h u Hữu Nghị  Lạng Sơn   Theo chủ 

trương đầu tư ban đầu, đoạn tuyến này được sử dụng nguồn vốn vay ADB, tuy 

nhiên do việc tiếp cận nguồn vốn vay gặp nhiều  hó  hăn và sẽ làm gia tăng nợ 

công, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận bổ sung đoạn tuyến Hữu Nghị - Chi 

Lăng vào Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại Văn bản số 173/TTg-CN ngày 

02/02/2018 và đồng ý chuy n đổi cơ quan nhà nước có th m quyền t  Bộ Giao 

thông vận tải về UBND tỉnh Lạng Sơn tại Văn bản số 585/TTg-CN ngày 

08/05/2018. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung, tạo điều 

 iện tối đa trong công tác điều hành, chỉ đạo đ  hỗ trợ tri n  hai thực hiện Dự án 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và đoạn tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng  ết nối đến các 

cửa  h u Tân Thanh, Cốc Nam; đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt bổ sung đoạn cao 

tốc cửa  h u Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại 

Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 09/8/2018, Quyết định số 2018/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2018, sau  hi điều chỉnh, Dự án bao gồm 02 thành phần: 

- Dự án thành phần 1: Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn 

Km45+100 - Km108+500,  ết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - 

Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn. Thời gian xây dựng t  năm 2015 

đến năm 2019  

Kết quả thực hiện: Hợp phần tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn 

Km1+800-Km108+500 đã hoàn thành đưa vào sử dụng và tổ chức thu phí t  ngày 

01/6/2018; Hợp phần cao tốc đoạn Km45+100 - Km108+500 thông xe  ỹ thuật 

vào ngày 30/9/2019  vượt tiến độ 3 tháng , chính thức công bố đưa vào  hai thác 

t  ngày 15/01/2020 và tổ chức thu phí t  ngày 18/02/2020  miễn phí 01 tháng   

- Dự án thành phần 2: Tuyến cao tốc t  cửa  h u Hữu Nghị - Chi Lăng 

(Km1+800-Km44+749,67 , tỉnh Lạng Sơn  Thời gian xây dựng t  năm 2018 đến 
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năm 2020  

Kết quả thực hiện: Nhà đầu tư đã góp 424 tỷ đồng; thực hiện giải ngân cho 

công tác giải phóng mặt b ng, chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án được 290 tỷ 

đồng nh m chủ động tri n  hai dự án b ng nguồn vốn tự có trong thời gian chờ 

xác định nguồn tín dụng cho Dự án  Công tác bàn giao cọc mốc giải phóng mặt 

b ng đã hoàn thành; công tác trích lục,  i m đếm đã thực hiện đạt 100%  hối 

lượng (43,6km); đã bàn giao mặt b ng sạch cho Nhà đầu tư được 8,5/43,6 m  đạt 

20%)  Tuy nhiên hiện nay Dự án thành phần 2 còn một số  hó  hăn, vướng mắc về 

việc thu xếp vốn tín dụng nên công tác giải phóng mặt b ng đang tạm d ng   

Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng, đ  đảm bảo phương án tài chính của 

dự án, cần có sự tham gia của phần vốn nhà nước ngay t  ban đầu như những dự 

án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang tri n  hai lựa chọn Nhà đầu tư. Hiện 

nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đang tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đ  

thống nhất về quy mô, phân  ỳ đầu tư cho ph  hợp với  hả năng huy động nguồn 

vốn tại Văn bản số 1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019. 

2. Bổ sung, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 a) Nội dung đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước cho dự án  hỗ trợ giải phóng  

mặt b ng, xây dựng công trình phụ trợ… : Theo quy định tại  hoản 1 và 4 Điều 11 

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư, thì nguồn vốn Nhà nước được sử dụng đ  hỗ trợ giải phóng 

mặt b ng, xây dựng công trình phụ trợ,  hông quy định sử dụng nguồn vốn Nhà  

nước đ  hỗ trợ b  đắp thâm hụt trong thời gian thu phí tại giai đoạn vận hành,  hai 

thác. 

Sau khi rà soát, UBND tỉnh Lạng Sơn dự  iến cơ cấu nguồn vốn ngân sách 

nhà nước tham gia trong dự án d ng đ  hỗ trợ công tác giải phóng mặt b ng, thi 

công các hạng mục phụ trợ như sau: 

STT Nội dung công việc Chi phí (tỷ đồng) 

1 Giải phóng mặt b ng 1.000 

2 
Các công trình phụ trợ như: Đường ngang và 

đường gom, hầm chui dân sinh… 
1.347 

3 Tổng cộng 2.347 

 b) Nội dung dự  iến nhu cầu và tiến độ bố trí vốn Ngân sách Trung ương 

theo giai đoạn và t ng năm  ế hoạch, đề xuất nguồn vốn và sự ph  hợp  hả năng 

cân đối của Ngân sách Trung ương. 

Theo quy định tại  hoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công năm 2019: "Trước 

ngày 31 tháng 7 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn sau với tổng mức vốn đầu tư công dự kiến bằng tổng mức vốn đầu tư 

công của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, thông báo tổng mức vốn 
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đầu tư công dự kiến của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ 

quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án giai đoạn sau.", tuy nhiên đến 

nay đã là năm thứ 5 của  ế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính 

phủ vẫn chưa thông báo mức vốn đầu tư công dự  iến giai đoạn 2021-2025 cho địa 

phương  Hiện nay, theo dự thảo nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 quy định: Đối với phần vốn 

ngân sách trung ương phần trong nước dành tối đa 30% phân bổ ngành lĩnh vực 

cho các Bộ, cơ quan trung ương; 30% hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương đ  phân 

bổ theo ngành lĩnh vực; dành 30% đ  phân bổ cho các nhiệm vụ chương trình dự 

án cụ th  bao gồm: Dự án quan trọng quốc gia, có tác động liên vùng, dự án có ý 

nghĩa thúc đ y phát tri n kinh tế, xã hội nhanh của cả nước... 

Do vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố 

trí vốn hỗ trợ t  ngân sách trung ương với số tiền 1 347 tỷ đồng ở khoản 30% phân 

bổ cho các dự án cụ th  có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đ y phát tri n kinh 

tế, xã hội nhanh của cả nước trên cơ sở ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án (ngoài 

khoản 30% hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương). Bởi vì các  hoản ngân sách 

nhà nước cân đối cho địa phương còn phải bố trí cho các dự án trong  ế hoạch 

trung hạn đối với những dự án được chuy n tiếp sang giai đoạn sau đ  thanh toán, 

do trong giai đoạn trước bị cắt giảm, giãn, hoãn tiến độ nh m phát huy hiệu quả 

đầu tư; ngoài ra còn đ  bố trí cho một số dự án cấp thiết  hác của địa phương như 

y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi… hiện nay cũng đang rất  hó  hăn  

Dự  iến Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tri n  hai 

trong vòng 02 năm  t  năm 2020 đến hết năm 2021 , tiến độ bố trí vốn ngân sách 

nhà nước trong 04 năm như sau: 

STT Năm Nội dung công việc 
Ngân sách nhà nước (tỷ đồng) 

NSTW NSĐP Tổng 

1 2020 
Giải phóng mặt b ng, thi 

công công trình phụ trợ 
200 100 300 

2 2021 Giải phóng mặt b ng 600 100 700 

3 2022 Thi công công trình phụ trợ 400 400 800 

4 2023 Thi công công trình phụ trợ 47 400 447 

Tổng cộng 1.347 1.000 2.347 

 c) Nội dung dự  iến và thuyết minh phương án tài chính nếu thực hiện theo 

phương án đề xuất; đánh giá tính  hả thi và cam  ết của các ngân hàng và năng lực 

của Nhà đầu tư huy động vốn cho Dự án 

 Tại Văn bản số 1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đề nghị sớm xem xét phương án điều chỉnh quy mô đầu tư, phương án 

hỗ trợ t  ngân sách trung ương đối với Dự án cao tốc đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã dự  iến cơ cấu nguồn vốn có sự tham gia của ngân sách 

nhà nước là 2 347 tỷ đồng  trong đó trung ương hỗ trợ 1 347 tỷ đồng và ngân sách 
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địa phương là 1 000 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 1 600 tỷ đồng và 

vốn vay ngân hàng 2 000 tỷ đồng  

Thực hiện ý  iến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

318/TB-VPCP ngày 07/9/2019,  Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 13/11/2019, ý 

 iến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 7519/NHNN-TD ngày 

24/9/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát tri n Việt Nam  BIDV  đã tiến hành 

th m định, đánh giá về dự án và đã có ý  iến tại văn bản số 701/BIDV-KHDNL 

ngày 20/02/2020 về việc cho vay đầu tư Dự án BOT Hữu Nghị - Chi Lăng, trong 

đó BIDV đã thận trọng đánh giá tính  hả thi của dự án trên nhiều yếu tố và  hẳng 

định dự án chỉ có tính  hả thi  hi có sự tham gia của phần vốn nhà nước với một số 

điều  iện sơ bộ như sau: 

- Tổng mức đầu tư dự án tối đa 5 900 tỷ đồng; 

- Vốn NSNN tham gia trong dự án tối thi u 2 700 tỷ đồng; 

- Vốn vay ngân hàng tối đa 2 000 tỷ đồng  trong đó BIDV cam  ết tham gia 

1 000 tỷ đồng, 1 000 tỷ đồng còn lại sẽ do các ngân hàng đồng tại trợ khác góp 

vốn ; 

- Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư tối thi u là 1 180 tỷ đồng; 

Nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia trong dự án do BIDV đề xuất đang 

cao hơn so với dự  iến mà UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất tại Văn bản số 

1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019 là 353 tỷ đồng, số tiền chênh lệch này sẽ được 

bổ sung vào vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư đ  đảm bảo phần vốn tham gia của 

ngân sách nhà nước trong dự án  hông vượt quá 2 347 tỷ đồng  

Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư trong dự án là 1 600 tỷ đồng, tương đương 

44,4% tổng vốn đầu tư của dự án   hông tính vốn Nhà nước tham gia   Đây là tỷ lệ 

rất cao  hi so sánh với các dự án BOT  hác đang tri n  hai trên cả nước, nhưng cơ 

cấu nguồn vốn của dự án  hông thay đổi so với đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn 

tại Văn bản số 1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019. 

Đối với năng lực của Nhà đầu tư: Hiện nay các Nhà đầu tư đã huy động 

được 424 tỷ đồng vốn chủ sở hữu  Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

chấp thuận thay đổi cơ cấu thành viên Nhà đầu tư, trong đó Nhà đầu tư mới là 

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả. Đây là đơn vị có nhiều năm 

 inh nghiệm cũng như năng lực tài chính nên sẽ đáp ứng yêu cầu về tiến độ huy 

động vốn chủ sở hữu cho Dự án  

 d) Nội dung xem xét, thuyết minh sự ph  hợp của Dự án trong trường hợp 

dự  iến bố trí  ế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: trên cơ sở Chỉ 

thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 

5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập  ế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các nội dung tại dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

Đối với vốn ngân sách trung ương, hiện nay Chính phủ chưa ban hành 
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nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025; chưa có dự kiến thông báo vốn cho địa phương đ  đủ cơ sở lập  ế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nên đối với dự án này đề nghị Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 

như đã nêu tại đi m b Mục 2 Văn bản này. 

Đối với vốn ngân sách địa phương, sau khi có thông báo dự kiến kế hoạch 

trung hạn giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở dự kiến khả năng thu t  sử dụng đất, các 

dự án đã và đang tri n khai thực hiện trong  ế hoạch đầu tư ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, phân bổ 

nguồn thu tiền sử dụng đất đ  thực hiện bố trí vốn theo cam kết. 

 e) Khả năng cân đối, tính  hả thi của  hoản  inh phí 1 000 tỷ đồng bố trí t  

nguồn ngân sách địa phương như đề xuất; dự  iến tiến độ bố trí theo t ng năm  ế 

hoạch  

UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành rà soát nguồn thu sử dụng đất giai đoạn 

2021-2025, dự  iến là 2 128 tỷ đồng  thu t  đấu giá đất  hu đô thị mới Mai Pha và 

một số  hu đất  hác trên địa bàn tỉnh , do đó tỉnh Lạng Sơn cam  ết bố trí đủ 1 000 

tỷ đồng tham gia vào nguồn vốn ngân sách nhà nước trong Dự án theo đúng quy 

định. 

UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem 

xét, hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: TC, GTVT; 

- Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD; 

- Ban QDLA ĐTXD tỉnh; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang-Lạng Sơn-Hữu Nghị; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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