
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:              /BGTVT-KHĐT 

V/v kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 

của Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu 

Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến 

cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày          tháng          năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

  

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 437/PC-VPCP 

ngày 11/03/2022 của Văn phòng Chính phủ kèm theo tờ trình số 34/TTr-UBND 

ngày 05/3/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn về việc kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân vốn năm 2021 của Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu 

Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (sau đây gọi 

là Dự án), sau khi nghiên cứu Bộ GTVT có ý kiến như sau: 

Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 

15/9/2021 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021 

tại quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2021, do đó UBND tỉnh Lạng Sơn 

trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn 

kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho Dự án là phù hợp với quy định. 

Về đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với việc kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân vốn NSTW năm 2021 để thực hiện Dự án, đề nghị Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công năm 

2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

 Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, KHĐT (TOANND). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông 
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