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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

   Xem xét Báo cáo số 653/BC-SKHĐT ngày 13/11/2018 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về đề xuất dự án cảng cạn Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được UBND 
tỉnh giao tại Công văn số 3200/VP-KTN ngày 13/8/2018, Công văn số 4522/VP-
KTN ngày 13/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh và Thông báo số 500/TB-
UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Trong thời gian chờ Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch điều 
chỉnh vị trí cảng cạn mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải  hướng dẫn Công ty Cổ phần Giải pháp an toàn công nghệ cao 3D 
Việt Nam khảo sát vị trí cảng cạn mới, lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án cảng 
cạn. Sau khi có quyết định phê duyệt của Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức thẩm 
định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT, TC; 
- Công ty Cổ phần Giải pháp an toàn công nghệ 
cao 3D Việt Nam; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, VAT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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