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Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 394/TB-

VPCP ngày 13/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về nội dung rà soát, xây dựng 

phương án thiết kế và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng thu xếp nguồn vốn 

đối với Dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn đã có văn bản số 1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019 gửi Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sớm xem xét 

phương án điều chỉnh quy mô đầu tư, phương án hỗ trợ từ ngân sách Trung 

ương đối với Dự án cao tốc đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, theo đó tỉnh Lạng Sơn 

đề xuất 02 phương án quy mô, phân kỳ đầu tư để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xem xét.   

Trên cơ sở kết quả xem xét của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 

262/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19/5/2020), Bộ Giao thông vận tải (tại văn bản số 

2605/BGTVT-KHĐT ngày 23/3/2020), Bộ Tài chính (tại văn bản số 5430/BTC-

ĐT ngày 06/5/2020), Bộ Xây dựng (tại văn bản số 1787/BXD-HĐXD ngày 

16/4/2020), Bộ Quốc phòng (tại văn bản số 1320/BQP-TM ngày 16/4/2020), Bộ 

Công an (tại văn bản số 1360/BCA-ANKT ngày 17/4/2020) về đề nghị của tỉnh 

Lạng Sơn, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4327/VPCP-CN ngày 

01/6/2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình 

Dũng về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 

Công văn số 4327/VPCP-CN ngày 01/6/2020 của Văn phòng Chính phủ, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và bổ 

sung thêm phương án phân kỳ quy mô đầu tư (ngoài 02 phương án tỉnh Lạng 

Sơn đã đề xuất tại văn bản số 1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019) theo đề nghị 

của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2605/BGTVT-KHĐT ngày 23/3/2020. 

Cụ thể là: thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư nền đường, công trình trên 

tuyến theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh Bn=22m; đối với mặt đường phân kỳ đầu 

tư theo từng đoạn cho phù hợp với bối cảnh hiện nay, cụ thể như sau: 

- Nền đường, công trình trên tuyến đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đường 

cao tốc 4 làn xe, chiều rộng nền đường Bn=22m. 

- Mặt đường phân kỳ đầu tư thành 02 đoạn: 
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+ Đoạn từ Km44+750 (Chi Lăng) - Km17+420 (nút giao với Quốc lộ 4B 

thuộc thành phố Lạng Sơn), dài 27,3km, quy mô xây dựng 04 làn xe, bề rộng 

mặt đường 16,0m (gồm 4 làn xe: 4x3,5m=14m; dải phân cách giữa và dải an 

toàn rộng 1,5m; dải an toàn ngoài 2 bên 2x0,25=0,5m); 

+ Đoạn từ Km17+420 (thành phố Lạng Sơn) - Km1+800 (cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị), dài 15,7km, quy mô xây dựng 02 làn xe, bề rộng mặt đường 

12,5m (gồm 2 làn xe 2x3,5m=7m; dải phân cách giữa và dải an toàn rộng 1,5m; 

lề gia cố 2x2m=4,0m). 

- Tổng mức đầu tư khoảng 7.609 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn đề xuất như 

sau: 

+ Vốn chủ sở hữu:     1.609 tỷ đồng; 

+ Vốn vay ngân hàng thương mại:  2.000 tỷ đồng; 

+ Vốn ngân sách địa phương:   1.000 tỷ đồng; 

+ Vốn ngân sách trung ương:   3.000 tỷ đồng. 

- Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 19 năm 05 tháng. 

  Với phương án đầu tư như trên đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển 

đường cao tốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

và an toàn trong quá trình khai thác khi thực hiện đầu tư hoàn chỉnh mặt đường, 

làn dừng xe khẩn cấp ở giai đoạn sau. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn 

2021 - 2025 với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho Dự án cao tốc đoạn 

Hữu Nghị - Chi Lăng (Dự án thành phần 2), để tháo gỡ khó khăn, sớm tiếp tục 

triển khai đầu tư xây dựng Dự án, nối thông toàn tuyến cao tốc từ Hà Nội đến 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đảm bảo hiệu quả đầu tư Dự án cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quan tâm xem xét, hỗ trợ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: GTVT, TC; 

- Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

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

- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: THNC, KT; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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