
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BGTVT-KHĐT 

V/v chấp thuận Kế hoạch năm 

thứ tư, Hợp phần Khôi phục, cải 

tạo đường địa phương Dự án 

LRAMP, tỉnh Lạng Sơn. 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2022 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 2280/TCĐBVN-

CQLXDĐB ngày 26/4/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đề nghị 

chấp thuận danh mục tuyến đường thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ tư, Hợp 

phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án xây dựng cầu dân sinh và 

quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét ý 

kiến của Tổng cục ĐBVN và văn bản của các cơ quan liên quan theo quy định 

tại Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án (Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 

24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Kế hoạch chi tiêu 

trung hạn (MTEP) cho đường địa phương giai đoạn 2020 - 2022; Công thư ngày 

01/11/2021 của Ngân hàng Thế giới không phản đối MTEP giai đoạn 2020 - 

2022 của tỉnh Lạng Sơn; Văn bản số 658/BQLDA6-ĐHDA1 ngày 20/4/2022 

của Ban Quản lý dự án 6; Văn bản số 1041/SGTVT-BQLXD ngày 14/4/2022 

của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn), Bộ GTVT có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận danh mục tuyến thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ tư, Hợp 

phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án LRAMP, tỉnh Lạng Sơn với 

các nội dung: 

- Danh mục gồm 03 tuyến đường: Khuổi Lào - Yên Lỗ, huyện Bình Gia; 

Kéo Cọ - Pò Nhàng, huyện Lộc Bình và Xe Lán - Bản Ca, huyện Tràng Định. 

Tổng chiều dài 03 tuyến là 27,5 km. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - tháng 6/2023; 

- Kinh phí thực hiện: 67,29 tỷ đồng, trong đó: 

+ Vốn vay WB (gồm giá trị Xây lắp, chi phí tư vấn và dự phòng): 53,34 

tỷ đồng; tương đương 2,302 triệu USD (tỷ giá 1 USD = 23.168 VNĐ);  

+ Vốn đối ứng của tỉnh Lạng Sơn (gồm các chi phí: QLDA, GPMB, kiểm 

toán, quyết toán dự án hoàn thành, thuế VAT): 13,95 tỷ đồng. 

(Có Phụ lục chi tiết đính kèm) 
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 2. UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài 

chính đối với phần vốn dư do chênh lệch tỷ giá theo đúng yêu cầu tại Quyết định 

số 46/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án LRAMP và tổ chức triển khai thực hiện đảm 

bảo không vượt nguồn vốn ODA dư do chênh lệch tỷ giá được phân bổ cho tỉnh 

Lạng Sơn. 

3. Tổng cục ĐBVN căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư 

xây dựng và Cơ chế phối hợp thực hiện Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa 

phương Dự án LRAMP, phối hợp với Ban quản lý dự án 6 hướng dẫn, đôn đốc 

Sở GTVT Lạng Sơn triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo chất lượng công 

trình, tiến độ chung của Dự án. 

Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban QLDA 6; 

- Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT; KHĐT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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