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Chi Lăng, ngày 10 tháng 10 năm 2018 
V/v đề nghị giải quyết các vướng mắc 
trong triển khai thi công tuyến đường 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng) 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT (đoạn qua địa bàn huyện 
Chi Lăng), hiện nay trên địa bàn huyện Chi Lăng đang gặp một số vướng mắc 
cần được khẩn trương giải quyết. UBND huyện Chi Lăng đề nghị Công ty cổ 
phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn quan tâm thực hiện ngay các hạng mục đảm 
bảo dân sinh (đường gom, hầm chui dân sinh, cống ngang đường) để đảm bảo 
sinh kế cho nhân dân, tránh gây phản ứng tiêu cực ảnh hưởng đến công tác giải 
phóng mặt bằng và việc thực hiện dự án, cụ thể như sau: 

 1. Các đường gom: Hiện có 37 đoạn đường gom dân sinh nằm 2 bên 
tuyến đã được các nhà thầu tiến hành thi công nhưng tiến độ rất chậm cụ thể: 

- Nhà thầu Công ty CP thương mại và xây dựng Hoàng Long: Các đường 
gom Hòa Mục, Nà sèn, xã Mai Sao chưa thi công xong phần nền, đoạn qua các 
thôn Làng Đăng, Khun Phang, chưa thi công; 

- Nhà thầu Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà: Các đường gom đoạn qua 
các thôn mới xong cơ bản phần nền chưa thi công lớp mặt, một số vị trí chưa có 
thiết kế, cụ thể:  

+ Đường gom đoạn qua các thôn Đông Mồ, Khun Thúng (đoạn bổ sung), 
xã Quang Lang hiện chưa có thiết kế; 

+ Đường gom đoạn qua thôn Xóm Mới B, xã Chi Lăng chưa thi công. Đặc 
biệt đoạn qua thôn xóm mới B, chủ đầu tư mới có công văn chấp thuận thiết kế 
giai đoạn I (đoạn từ núi Ma Sẳn đến đường bê tông xóm mới B từ Km 58+040- 
58+360), chưa bàn giao thiết kế cho Trung tâm phát triển quỹ đất, đoạn còn lại 
chưa có thiết kế (từ Km 58+360-58+520). 

- Nhà thầu Công ty CP LICOGI16: Đoạn đường dẫn vào hầm chui Làng 
Cằng chưa thi công do chưa có thiết kế bổ sung. 

2. Các hầm chui dân sinh: Trên tuyến có 30 hầm chui dân sinh (xã Mai 
Sao: 03, xã Quang Lang: 12; xã Chi Lăng: 10; thị trấn Chi Lăng: 5). 30 hầm chui 
trên đều chưa lưu thông được, mới chỉ thi công xong phần hầm, toàn bộ hệ thống 
đường dẫn chưa thi công xong nên chưa lưu thông được.  



 

 

 

2 

Hiện nay các đường gom, hầm chui dân sinh chưa sử dụng được nên nhân 
dân phải vượt qua thân đường. Việc này gây nguy hiểm cho người tham gia giao 
thông vào các ngày mưa bão. 

3. Các cống ngang đường: Trên tuyến có gần 100 cống ngang đường 
trong đó có trên 40 vị trí xả thẳng vào ruộng, UBND huyện Chi Lăng đã nhiều 
lần đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công thiết kế phần hạ lưu cống. 
Tuy nhiên hiện tại vẫn còn 28 vị trí cống chưa bổ sung thiết kế phần hạ lưu cống, 
gây thiệt hại đến hoa màu và tài sản của các hộ dân. 

Những nội dung trên đã được huyện Chi Lăng nhiều lần đề cập, yêu cầu 
chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện để đảm bảo nhu cầu dân 
sinh, tránh các phản ứng tiêu cực của nhân dân đối với việc thực hiện dự án. Tuy 
nhiên, đến hiện tại hầu hết các nội dung trên chưa được chủ đầu tư và các đơn vị 
thi công quan tâm thực hiện. 

4. Các vị trí cống kết nối mương thủy lợi 

Trên tuyến còn một số vị trí kết nối với hệ thống thủy lợi hiện tại chưa 
được khắc phục cụ thể: 

4.1. Tại địa bàn xã Quang Lang: 

- Cống qua đường cao tốc dẫn nước của mương hồ Khun Phang đã thi 
công xong. Theo biên bản ngày 01/8/2018 giữa Công ty CP BOT Bắc Giang - 
Lạng Sơn với UBND huyện Chi Lăng (sau đây viết tắt là biên bản ngày 
01/8/2018) có đề nghị mương dẫn đấu nối 02 đầu cống qua đường, đến nay chưa 
được triển khai. 

- Tại km 54+560 vùng tưới mương hồ Dọc Trang, đã thi công xong xi 
phông dẫn nước qua đường cao tốc và bể 02 đầu xi phông. Đường dẫn nước từ 
mương về xi phông chưa được thực hiện, hiện tại xi phông không có tác dụng 
dẫn nước.  

4.2. Tại địa bàn xã Chi Lăng: 

- Việc xử lý khắc phục đường dẫn nước từ tràn hồ Bãi Hào đến cống qua 
đường cao tốc chưa được thực hiện.  

- Tuyến mương tại vị trí sau cống qua đường của quốc lộ 1A nối tiếp cống 
qua đường cao tốc đoạn đường vào hồ Bãi Hào đã được thi công lại theo yêu cầu 
tại biên bản ngày 01/8/2018. Tuy nhiên việc thi công mương dẫn từ cống qua 
đường quốc lộ 1A đến cống qua đường Cao tốc không đảm bảo kỹ thuật, cao 
trình đáy mương thấp hơn cao trình đáy cống của đường cao tốc, dẫn đến tình 
trạng không đảm bảo thuận tiện cho việc dẫn nước của mương. Ngoài ra còn có 
nguy cơ gây tràn đỉnh mương dẫn đến sạt trượt mái taluy âm của đoạn mương 
này, gây mất an toàn cho đoạn mương về sau. 

- Tuyến cống qua đường cao tốc đấu nối vào cầu máng số 01 của dự án 
dịch chuyển mương đã được thi công xong và mở thông nước phục vụ tưới tiêu. 
Hiện tại đơn vị thi công đường chưa thực hiện việc đấu nối kiên cố theo ý kiến 
tại biên bản ngày 01/8/2018.  
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- Tại khoảng Km58+950 thuộc vùng tưới hồ Nà Xà, đơn vị thi công đường 
đã thi công cống qua đường xong; Hiện tại đã thông nước, tuy nhiên bể sau cống 
qua đường giao thông bồi lấp toàn bộ, do vậy việc dẫn nước vào mương thủy lợi 
còn gặp nhiều khó khăn. 

- Trên các đoạn mương cạnh đường cao tốc, đầu các cống qua đường hiện 
tượng đất đá trôi xuống mương gây bồi lấp, cản trở dòng chảy, cụ thể: 

+ Tại vị trí sau cống qua đường cao tốc tại chân tràn hồ Bãi Hào, đất đá do 
thi công đường đã bồi lấp toàn bộ lòng mương, hiện tại mương không dẫn được 
nước.  

+ Tại khoảng Km58 trước cống qua đường cao tốc đất đá do thi công 
đường cao tốc lấp 50m mương, hiện tại mương không dẫn được nước.  

Hiện tại các vị trí trên không được đơn vị thi công đường khắc phục theo ý 
kiến thống nhất tại biên bản ngày 01/8/2018. 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 
Sơn và các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện 
về UBND huyện trước ngày 30/10/2018./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 
- Sở Xây dựng tỉnh; 
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Trưởng Ban chỉ đạo GPMB huyện;  
- Các phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT, TC-KH; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

  - Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 

Đinh Hữu Học 

 

 

 

(BC) 
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