
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 
 

Dự án Đường vành đai và đường nhánh kết nối nội thị, thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập (giai đoạn I - bao gồm cả bãi đổ thải) đã được HĐND huyện 

phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 

21/12/2021 và đã được UBND huyện giao kế hoạch vốn để thực hiện dự án tại 

Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 24/12/2021; thời gian thực hiện năm 

2022–2025. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư xây dựng Dự án nâng 

cấp đoạn Km18 – Km80, QL.4B, tỉnh Lạng Sơn; sử dụng nguồn vốn Trung 

ương; theo đó đoạn tuyến mở mới qua thị trấn Đình Lập được nghiên cứu đi 

trùng một phần với Đường vành đai và đường nhánh kết nối nội thị, thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập (giai đoạn I - bao gồm cả bãi đổ thải); thời gian thực 

hiện dự án dự kiến 2022 - 2024. Do đó, để tránh chồng chéo trong hoạt động 

đầu tư, trong khi nguồn vốn địa phương còn hạn chế, tranh thủ nguồn vốn trung 

ương, nguồn vốn địa phương cần tập trung cho dự án trọng điểm, có tính chiến 

lược của huyện thì việc tạm thời chưa triển khai thực hiện dự án Đường vành 

đai và đường nhánh kết nối nội thị, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (giai 

đoạn I - bao gồm cả bãi đổ thải) là phù hợp. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 28/10/2021 

của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 của 

UBND tỉnh về Chương trình hành động số 04–CTr/TU ngày 06/11/2020 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là 

hạ tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập; xây 

dựng, mở rộng khu vực đô thị và củng cố vững chắc các tiêu chí về đô thị loại 

V, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đình 

Lập; phù hợp với quy hoạch chung thị trấn Đình Lập đến năm 2035 theo Quyết 

định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh; phù hợp với Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đình Lập theo Quyết định số 

1336/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh thì việc nghiên cứu đầu tư 

xây dựng mới đường kết nối Khu đô thị Phía Đông (Km55+240 QL4B) - Khe 

Mạ (Km 57+130 QL4B) và Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía đông 2, thị trấn 

Đình Lập ngay trong thời điểm này là phù hợp và rất cần thiết. Dự án đã được 

phê duyệt danh mục tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 với 

quy mô đầu tư dự án khoảng 1,95Km đường cấp IV miền núi và 6,5ha hạ tầng 
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đô thị phía đông 2, thị trấn Đình Lập. 

Từ những phân tích như trên, UBND huyện đề nghị Thường trực HĐND 

huyện xem xét, thống nhất một số nội dung sau: 

1. Tạm thời trước mắt chưa triển khai thực hiện dự án Đường vành đai và 

đường nhánh kết nối nội thị, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (giai đoạn I - 

bao gồm cả bãi đổ thải). Chỉ xem xét thực hiện các hạng mục đường nhánh kết 

nối nội thị thị trấn sau năm 2023, sau khi đã cơ bản hoàn thành dự án nâng cấp 

đoạn Km18 – Km80, QL.4B đoạn qua địa bàn thị trấn Đình Lập. 

2. Bổ sung danh mục đầu tư dự án khởi công năm 2022, cụ thể: 

a) Tên dự án: Xây dựng mới đường kết nối Khu đô thị Phía Đông 

(Km55+240 QL4B) - Khe Mạ (Km57+130 QL4B) và Hạ tầng kỹ thuật Khu đô 

thị phía đông 2, thị trấn Đình Lập. 

b) Thời gian thực hiện: 2022-2025. 

c) Tổng mức đầu tư dự kiến: 100.100, triệu đồng 

d) Nguồn vốn: Ngân sách địa phương (cho phép điều chuyển từ kế hoạch 

vốn đã giao cho dự án Đường vành đai và đường nhánh kết nối nội thị, thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập (giai đoạn I - bao gồm cả bãi đổ thải)). 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

xem xét, cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC – KH, KT và HT; 

- Ban QLDA ĐTXD; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 
              
              

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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