
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v tham mưu thực hiện kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính về dự án thành phần 2 đường 

cao tốc Hữu Nghị  - Chi Lăng 

 

ơ 

 
 

Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 
 

Thực hiện Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 13/6/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm 

việc về dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và dự án đường cao tốc Hữu 

Nghị - Chi Lăng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, 

cắt giảm các dự án đầu tư chưa cấp bách, hiệu quả thấp để chủ động tham mưu 

UBND tỉnh tập trung nguồn lực bổ sung phần vốn còn thiếu cho dự án thành 

phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn từ nguồn ngân sách địa phương, đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án 

đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện dự án thành phần 1, tình 

hình thực hiện các công việc dở dang của dự án thành phần 2, thống nhất với các 

nhà đầu tư trong liên danh Nhà đầu tư dự án thành phần 2 (khối lượng đã thực 

hiện, vấn đề lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 2…); tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 6/2022 làm cơ sở đăng ký làm việc với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, TC, XD; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - 

Hữu Nghị; 

- UBND các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn 

Lãng, thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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