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Kính gửi: Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 142/BC-BQLKKTCK, ngày 10/5/2018 của Ban 
Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phương án mở rộng đường vận chuyển 
hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu Hữu nghị, huyện 
Cao Lộc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Báo cáo của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chưa đánh giá, 
luận chứng được sự cần thiết đối với việc mở rộng (gấp đôi quy mô tuyến đường 
hiện tại vừa mới đầu tư hoàn chỉnh chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 
11/9/2017) tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa theo đề xuất của phía 
Trung Quốc; chưa đánh giá, làm rõ sự phù hợp phù hợp của việc mở rộng tuyến 
đường đối với với tình hình XNK hàng hóa hiện nay và dự báo trong tương lai; 
sự phù hợp với quy hoạch đã được duyệt; những thuận lợi, khó khăn nếu thực 
hiện mở rộng,...  

Yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn nghiên cứu kỹ, 
làm rõ các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng 
– Lạng Sơn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, NgV, TN&MT, XD, CT;  
- BCH BĐBP tỉnh; CA tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, NC, KTTH, KTN; 
- Lưu VT, KTN(VAT). 
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