
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT 

 V/v rà soát danh mục đề xuất 

 dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn 

ODA của Ngân hàng Thế giới 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. 

 

Trên cơ sở Công văn số 1178/UBDT-CTMTQG ngày 24/8/2021 của Ủy 

ban Dân tộc, ngày 23/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công 

văn số 1351/UBND-KT về việc đề xuất dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA của 

Ngân hàng Thế giới, bao gồm 03 danh mục dự án với tổng mức đầu tư đề xuất 498 

tỷ đồng (trong đó Dự án 1 là dự án ưu tiên gồm 12 tiểu dự án giao thông).  

Sau khi rà soát các danh mục dự án thuộc Dự án 1 đã đăng ký, hiện nay một 

số tiểu dự án giao thông trên địa bàn các huyện, do yêu cầu cấp thiết sử dụng phục 

vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân đã được UBND các huyện xem xét bố trí vốn để 

đầu tư một số đoạn tuyến. Để đảm bảo không chồng chéo với các chương trình, dự 

án khác, đồng thời để phù hợp với yêu cầu thực tế, mục tiêu sử dụng nguồn vốn, 

UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát và đề xuất được điều chỉnh tên, quy mô, tổng vốn 

danh mục đầu tư các tiểu dự án thuộc Dự án 1; ngoài ra để đảm bảo việc phân cấp 

mạnh cho cơ sở, chủ động trong việc thực hiện và lồng ghép các nguồn vốn trên 

địa bàn quản lý, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND tỉnh Lạng Sơn 

đề xuất được điều chỉnh tên chủ đầu tư Dự án từ Sở Giao thông vận tải thành 

UBND các huyện, cụ thể nội dung điều chỉnh như sau: 

1. Đề xuất danh mục dự án ưu tiên đầu tư: gồm 07 dự án hạ tầng giao thông, 

tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 183,19 tỷ đồng.  

(Có Biểu tóm tắt thông tin chủ yếu của các dự án kèm theo) 

2. Đối với các dự án khác đề xuất tại Công văn số 1351/UBND-KT: Đề 

nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm, tiếp tục rà soát khả năng bố trí nguồn vốn ODA 

của Ngân hàng Thế giới và các nguồn vốn khác; tổng hợp, bố trí bổ sung cho tỉnh 

Lạng Sơn trong trường hợp đảm bảo về nguồn vốn. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành của 

tỉnh bổ sung hoàn thiện các nội dung cần thiết của Chương trình để báo cáo Ủy 

ban Dân tộc xem xét, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ủy Ban Dân tộc quan 

tâm xem xét, giúp đỡ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT, GTVT, TNMT; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM,  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                Hồ Tiến Thiệu 
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ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ƯU TIÊN 

Danh mục dự án ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cụm xã đặc biệt 

khó khăn tạo trục kết nối phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Lạng Sơn 
(Kèm theo Công văn số          /UBND-KT ngày     /6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

I. Tổng số dự án đề xuất gồm: 07 dự án. 

II. Tổng số nguồn vốn dự kiến của các dự án: 183,19 tỷ đồng. 

III. Thông tin cụ thể về các dự án 

1. Dự án 1: Tuyến đường ĐH 95 (Yên Vượng – Yên Sơn – Cai Kinh), 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Địa bàn đầu tư: huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Chủ đầu tư: UBND huyện Hữu Lũng. 

c) Nội dung dự án đầu tư: 

- Loại hình công trình đầu tư: Thiết kế công trình giao thông cấp VI miền 

núi (theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005). Chiều dài tuyến thiết kế L=5,4 km. 

- Mức vốn đầu tư: 16 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện dự án: 2022-2024. 

d) Dự kiến tác động của dự án đầu tư:  

- Số lượng các xã ĐBKK thụ hưởng: 01 xã Yên Sơn; 

- Số lượng dự kiến người dân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 1.795 người;  

- Số lượng tổ chức kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 03 Hợp tác xã; 

- Số trường học trên địa bàn được hưởng lợi từ dự án: 02 Trường. 

2. Dự án 2: Tuyến đường từ trung tâm xã Vân Thủy đến xã Bắc Thủy, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Địa bàn đầu tư: thuộc địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Chủ đầu tư: UBND huyện Chi Lăng. 

c) Nội dung dự án đầu tư: 

- Loại hình công trình đầu tư: thiết kế công trình giao thông cấp VI miền núi 

(theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005), đường giao thông cấp B: Bnền = 4.0m, 

Bmặt = 3.0m (Áp dụng  theo TCVN 10380 : 2014 ). Chiều dài tuyến thiết kế 

L=9,0 km. 

- Mức vốn đầu tư: 27 tỷ đồng. 
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- Thời gian thực hiện: 2022-2024. 

d) Dự kiến tác động của dự án đầu tư:  

- Số lượng các xã ĐBKK thụ hưởng: 02 xã, gồm: xã Vân Thủy, xã Bắc 

Thủy, huyện Chi Lăng; 

- Số lượng dự kiến người dân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 4.555 

người. 

- Số lượng tổ chức kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 10 đơn vị. 

- Số lượng các trường phổ thông nội trú, trường phổ thông bán trú, trường 

phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng 

lợi từ dự án đầu tư: 01 trường phổ thông cơ sở. 

3. Dự án 3: Đường liên xã Bình Phúc – Yên Phúc – Tràng Phái, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Địa bàn đầu tư: thuộc địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Chủ đầu tư: UBND huyện Văn Quan. 

c) Nội dung dự án đầu tư: 

- Loại hình công trình đầu tư: thiết kế công trình giao thông cấp VI miền núi 

(theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005). Chiều dài tuyến thiết kế L=12,0 km. 

- Mức vốn đầu tư: 48 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: 2022-2025. 

d) Dự kiến tác động của dự án đầu tư:  

- Số lượng các xã ĐBKK thụ hưởng: 02 xã, gồm: xã Bình Phúc, xã An Sơn, 

huyện Văn Quan; 

- Số lượng dự kiến người dân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 8900 

người. 

- Số lượng tổ chức kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 03 đơn vị. 

- Số lượng các trường phổ thông nội trú, trường phổ thông bán trú, trường 

phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng 

lợi từ dựán đầu tư: 02 trường phổ thông cơ sở. 

4. Dự án 4: Đường Tân Hòa – Đồng Ý, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Địa bàn đầu tư: huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Chủ đầu tư: UBND huyện Bình Gia.  

c) Nội dung dự án đầu tư: 
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- Loại hình công trình đầu tư: thiết kế công trình giao thông cấp VI miền núi 

(theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005), chiều dài 7,5 km. 

- Mức vốn đầu tư: 27 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024. 

d) Dự kiến tác động của dự án đầu tư:  

- Số lượng các xã ĐBKK thụ hưởng: xã Tân Hòa, huyện Bình Gia và xã 

Đồng Ý, huyện Bắc Sơn; 

- Số lượng dự kiến người dân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 130 hộ; 

- Số lượng tổ chức kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư:  

- Số lượng các trường phổ thông nội trú, trường phổ thông bán trú, trường 

phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng 

lợi từ dự án đầu tư: 03 trường  

5. Dự án 5: Đường giao thông Nam Quan – Cốc Sâu, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn. 

a) Địa bàn đầu tư: huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Chủ đầu tư: UBND huyện Lộc Bình. 

c) Nội dung dự án đầu tư: 

- Loại hình công trình đầu tư: thiết kế công trình cấp VI miền núi (theo Tiêu 

chuẩn TCVN 4054-2005). Chiều dài tuyến thiết kế L=5,3 km. 

- Mức vốn đầu tư: 26 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: 2022-2024. 

d) Dự kiến tác động của dự án đầu tư:  

+ Số lượng các xã ĐBKK thụ hưởng: xã Nam Quan, Minh Hiệp, huyện Lộc 

Bình. 

+ Số lượng dự kiến người dân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 7.000 

người. 

+ Số lượng tổ chức kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 02 đơn vị. 

+ Số lượng các trường phổ thông nội trú, trường phổ thông bán trú, trường 

phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng 

lợi từ dự án đầu tư: 02 trường phổ thông cơ sở. 

6. Dự án 6: Đường Hội Hoan (huyện Văn Lãng) - Bình La (huyện Bình 

Gia). 
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a) Địa bàn đầu tư: huyện Văn Lãng và huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Chủ đầu tư: UBND huyện Văn Lãng. 

c) Nội dung dự án đầu tư: 

- Loại hình công trình đầu tư: thiết kế công trình giao thông cấp VI miền núi 

(theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005). Chiều dài tuyến thiết kế L=6 km. 

- Mức vốn đầu tư: 24 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: 2022-2024. 

d) Dự kiến tác động của dự án đầu tư: 

- Số lượng các xã ĐBKK thụ hưởng: xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, xã 

Bình La, huyện Bình Gia. 

- Số lượng dự kiến người dân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 2.787 

người. 

- Số lượng tổ chức kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 9 đơn vị. 

- Số lượng các trường phổ thông nội trú, trường phổ thông bán trú, trường 

phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng 

lợi từ dự án đầu tư: 01 trường phổ thông cơ sở. 

7. Dự án 7: Tuyến đường huyện ĐH.70 (Tân Sơn - Lân Hát - Mỏ Hao), 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Địa bàn đầu tư: huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Nội dung dự án đầu tư: 

- Loại hình công trình đầu tư: thiết kế công trình cấp VI miền núi (theo Tiêu 

chuẩn TCVN 4054-2005). Chiều dài tuyến thiết kế L=5 km. 

- Mức vốn đầu tư: 15,19 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: 2022-2024. 

c) Dự kiến tác động của Dự án đầu tư:  

- Số lượng các xã ĐBKK thụ hưởng: 02 xã, là: xã Bắc Quỳnh và Hưng Vũ, 

huyện Bắc Sơn; 

- Số lượng dự kiến người dân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 8.248 

người. 

- Số lượng tổ chức kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ dự án đầu tư: 11 đơn vị. 

- Số lượng các trường phổ thông nội trú, trường phổ thông bán trú, trường 

phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn cụm xã đặc biệt khó khăn được hưởng 
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lợi từ dựán đầu tư: 02 trường phổ thông cơ sở.  

____________________________ 
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