
BO GIA() THÔNG VIN TAI CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
DcIp-Ty'do- Htnh phác 

Ha Nç5i, ngày Z3 tháng 3 nãm 2020 
S:2Oç/BGTVT-KHDT 

V/v báo cáo phuang an du tu' don 
tuyn cao thc Chi Lang - Hu Nghj. 

KInh gi:ri: ThU tuóng ChInh phU 

Thirc hin chi dio cUa ThU tung ChInh phU ti Thông báo so 394/TB-
VPCP ngày 13/11/2019 cUa Van phông ChInh phU ye kêt 1un cUa ThU tithng 
ChInh phU tai  buôi lam vic vOi länh dao  tinh Lang San; trên Ca s& phtrang an 
phân kS'  dâu tu doan tuyên cao toc Chi Lang - HU'u Nghj thuc tuyën cao tôc Bäc 
Giang - Lang San tai  van bàn so 1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019, van bàn s 
48/2020/C V-BGLSHHIN ngày 28/02/2020 cUa Cong ty cô phân BOT Bác Giang 

Lang San — Hthi Nghj, B Giao thông vn tài (B GTVT) báo cáo và kin nghj 
ThU tuOng ChInh phU nhu sau: 

1. V thrn quyn quyt djnh phixang an du tu: 

Tuyn cao thc HUij Ngh - Chi Lang duc ThU tung ChInh phU giao 
UBND tinh Lng San là Ca quan nhà nuOc có thâm quyên tai  van bàn so 
585/TTg-CN ngày 08/5/2018 và UBND tinh Lang San dã bô sung dotn tuyên 
nay vào dix an xây dçrng tuyên cao tôc Bäc Giang - Lang San. Nhi.r vy, ye mt 
thârn quyên vic xem xét, quyêt djnh phucing an phân kST dâu tu do cua UBNI) 
tinh Ltng San quyêt djnh. 

2. V phu'ang an du tu theo dê xuât cUa TJBND tinh Lng San 

Theo báo cáo cUa UBND tinh Lang San tai  van bàn s 1233/UBND-KTN 
ngày 19/11/2019, tinh Lang Son dê xuât 02 phuang an dâu tu: Phuang an 1 dâu 
tu quy mô 4 lan hoàn chinh, nén dung rng Bn22m, chiêu dài 43km, tong mi'rc 
dâu tu 8.790 t' dông (nhà dâu tu 1.750 t' dông, ngân sách tinh 1.000 t dông, 
ngân sách trung uang ho trçy 2.160 t' dông, von vay thuang mai  3.400 t dông). 
Phuang an 2 thirc hin GPMB quy mô 22m, trongdó: dãu tu doan  Km1+800-
Kml7+420 (nUt giao QL.4B), quy mô 2 lan Xe, nên dung rng 13,5rn; doan 
Km 1 7+420-Km44+750, quy mô 4 lan han  chê, nên dung rng I 7,5m, tong rnU'c 
du tu 5.947 i' dông (nhà dâu tu 1.600 t' dông, ngân sách tinh 1.000 t' dOng, 
ngân sách trung u'ang 1.347 t' dông, von vay thuang mai  2000 t dOng). 

Sau khi nghiên ciru, Bô GTVT nhn th.y: 

- Phuang an i ia phuong an dã duçc B GTVT giao Tong cong ty DTPT 
duà'ng cao tôc Vit Nam (VEC) nghiên ciru, l.p và duc Bô GTVT phê duyt tai 
Quyt. djnh so 1833/QD-BGTVT ngày 14/6/2016. Phuong an nay du'c xem xét 
trên co sâ quy hoach phát triên mang ththng b cao tOe, nhu câu v.n tài, dieu 
kin dja hInh, dja cht, khá näng huy dng von vay ngân hang châu A (ADB) và 
các ' kiên thóa thun thông nhât cUa UBND tinh Lang San. Tuy nhiên, theo báo 
cáo cUa UBND tinh Lang San phuang an nay có kinh phi dâu tu lan, vic huy 
dng ngun vn dâu tu khó khän. 
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- Phu'cing an 2: Thirc hin phân ki du tu', tuy nhiên do don tuyn cao tôc 
NUu Nghj - Chi Lang di qua khu virc vüng nüi có diêu kin dja hjnh, dja chat, 
thüy van phrc tap, nêu thrc hin dâu tu theo phuong an nay (xây dirng vi quy 
mô Bn17,5m và Bn=13,5m) sê ành hithng den an toàn giao thông giai don m 
rng sau nay do tuyên vra khai thác, vra rn rng; mt khác, dC darn báo on dinh 
trong giai dotn phân ks', phâi xir 1 gia cô mái dôc taluy tai  các vj trI dào sau, 
dap cao, khi thirc hin dâu tu m rng së khó có khâ näng tn ding, phâi xir l 
1ti. Ngoài ra, phiiong an phân kS'  dâu tu chua the hin duçc co sà tInh toán ye 
lu'u li.xçng xe dC 1ra chn quy rnô dâu tu vi be rng nCn dithng Bn17,5m vâ 
Bn=13,5m, phucrng an dâu tu ma rng mt ben hay hai ben; chua lam rO thai 
gian thirc hin dâu tu mô rng theo quy mô hoàn chinh. 

Dê có co sâ 1ixa chn phuong an ti u'u, Bo GTVT d nghj nghiên ciru b 
sung phu'o'ng an phân kS':  GPMB và dâu tu nên, cong trInh theo quy mô 4 lan 
hoãn chinh (Bn = 22m), phân ki dâu tu mt duO'ngtheo quy mO 17,5m và 13,5m 
nhu' dê xuât cüa tinh Ling Son (tuong tr nhu tuyên cao tôc Ni Bài — Lao Cai 
don Yen Bái — Lao Cai). Phucxng an nay së thun lgi và tiêt kirn trong vic dâu 
tu mô rng giai doan theo quy mô hoàn chinh, nhât là tti các vj trI dào sâu, däp 
cao. 

3. Kiên nghj 

Vic ltra chpn phuong an du tu hoc phân kS'  du tu con phii thuc vào 
khâ näng thu xëp nguOn vOn ngãn sách trung uong và ngân sách dja phuong hO 
trg cho dci' an ma cac nguôn von nay hin nay chua du'p'c xác djnh cii thê(theo 
van bàn so 36/BKHDT-KTDPLT ngày 03/01/2020 cüa 1-3ô Kê hoich và Dâu tu') 
nên chua the quyêt djnh duçc phuong an phân kS'  dâu tu'. 

Do UBND tinh Ling Son là co quan nhà nuac có thm quyn di vai di,r 
an d.ü tu tuyOn cao tôc Hüu Nghj - Chi Lang, Bô GTVT kiên nghj ThCi tuang 
ChInh phü giao UBND tinh Ling Son tiêp thu các ' kiên nêu trên de tInh toán cv 
the các phu'ang an dâu tu, lam vic vOi B Ké hotch vã Dãu tu' vC khá nàng ho 
trçY vn ngân sách trung uong cho dci'  an và chü dng quyêt djnh 1ira ch9n phuong 
an dâu tu' ti iru phü hçip vai khá nàng huy dng nguôn von, báo dam kinh tê - k5 
thut, hiu qua dau tu và tránh lang phi khi ma rng cho giai doan hoàn chinh. 
B GTVT sC phi hp cht chë vai UBND tinh Lang Son ye các ni dung 
chuyen mOn trong qua trInh thrc hin dâu tu dir an. 

Bô GTVT kInh báo cáo Thu tuàng ChInh phü.,. 

No'! nhân: 
- Nhu trên; 
- B tru'Olig (dê b/c); 
- Bô KH&DT; 
- UBND tinh L?ng  Son; 
- SO' GTVT Lang Son: 
- Luu VT, KHDT (02 ban). 
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