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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Công văn số 2807/SGTVT-KHTC ngày 28/11/2018 của Sở Giao 
thông vận tải về việc xem xét đề nghị lập quy hoạch dự án cảng cạn của Công ty 
cổ phần giải pháp an toàn công nghệ cao 3D Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau:  

Nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải chưa làm rõ được kết quả 
thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao, các khó khăn vướng mắc và đề xuất, 
trình tự thủ tục các công việc cụ thể mà tỉnh phải thực hiện theo quy định đối với 
việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh vị trí cảng cạn theo 
Thông báo số 361/TB-BGTVT ngày 26/7/2018.  

Liên quan đến đề nghị của Công ty cổ phần giải pháp an toàn công nghệ 
cao 3D Việt Nam về đề xuất lập dự án cảng cạn, ngày 20/11/2018 UBND tỉnh 
đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4632/VP-KTN. Hơn nữa, tại Công văn số 
222/CV-CT ngày 12/11/2018 của Công ty cổ phần giải pháp an toàn công nghệ 
cao 3D Việt Nam chỉ cam kết chịu kinh phí thực hiện lập dự án, không có cam 
kết chịu kinh phí cho việc lập quy hoạch như đề nghị của Sở Giao thông vận tải. 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được 
UBND tỉnh giao đối với việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều 
chỉnh vị trí cảng cạn, bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại 
Công văn số 4632/VP-KTN ngày 20/11/2018. 

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, KH&ĐT; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, VAT. 
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