
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:            /UBND-KT 

V/v sửa chữa định kỳ hợp phần tăng 

cường mặt đường QL.1, dự án thành 

phần 1 thuộc dự án cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

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

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 623/BQLDA-QLDA1 ngày 17/5/2022 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương sửa 

chữa trung tu hợp phần tăng cường mặt đường QL.1, dự án thành phần 1 thuộc 

dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Báo cáo số 1779/BC-SGTVT ngày 

13/6/2022 của Sở Giao thông vận tải về kết quả xem xét đề nghị của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên về các 

nội dung sau: 

a) Chấp thuận cho Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện 

khảo sát, kiểm định các bộ phận kết cấu công trình cầu trên hợp phần tăng 

cường Quốc lộ 1 - Dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn để đánh giá kết cấu theo các điều kiện đảm bảo yêu cầu chịu lực trong quá 

trình khai thác và làm cơ sở đưa ra giải pháp sửa chữa công trình cầu vào năm 

2023 sau khi có Kế hoạch bảo trì công trình được chấp thuận;  

b) Trước mắt chưa chấp thuận chủ trương thực hiện trung tu (sửa chữa 

vừa) đối với hợp phần tăng cường Quốc lộ 1 - Dự án thành phần 1 thuộc dự án 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án BOT chưa 

thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công 

văn số 8972/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 03/12/2021 về việc đánh giá kết quả thực 

hiện và nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên các dự án BOT đường quốc lộ. Do vậy chưa đủ cơ sở xem xét. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra rà soát, đánh giá 

cụ thể các hạng mục của trạm thu phí, phân định rõ trách nhiệm của Công ty Cổ 

phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn đối với phần khối lượng hư hỏng trong giai 

đoạn bảo hành; theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 

thực hiện khảo sát, kiểm định các bộ phận kết cấu công trình cầu trên hợp phần 

tăng cường Quốc lộ 1 theo nội dung chấp thuận tại điểm a, mục 1 nêu trên. 

Yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn sửa chữa, khắc 

phục ngay các hạng mục, thiết bị trạm thu phí, đảm bảo công tác vận hành thu 



 

phí được ổn định liên tục. Đồng thời khẩn trương thực hiện các nội dung theo 

yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 8972/TCĐBVN-

QLBTĐB ngày 03/12/2021. 

3. Sở Giao thông vận tải (Cơ quan quản lý đường bộ) theo chức năng 

nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn triển khai 

thực hiện các nội dung tại Công văn số 8972/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 

03/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với hợp phần tăng cường mặt 

đường Quốc lộ 1, dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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