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Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà. 

 

 Xem xét Văn bản số 34/CV-SH ngày 18/3/2019 của Công ty Cổ phần 
Quốc tế Sơn Hà về việc nghiên cứu, khảo sát khu đất tại xã Yên Trạch, huyện 
Cao Lộc để đề xuất dự án Cảng cạn, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Hoan nghênh nhà đầu tư đã quan tâm nghiên cứu tìm hiểu để đầu tư vào 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, UBND tỉnh đang triển khai các bước lập hồ 
sơ điều chỉnh vị trí cảng cạn đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 
1201/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải. Trên cơ sở hồ sơ 
quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức công bố dự án và triển khai 
các bước lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đề nghị Công ty Cổ phần Quốc tế 
Sơn Hà tiếp tục quan tâm, chủ động nghiên cứu, khảo sát, tham gia khi UBND 
tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và 
các cơ quan liên quan biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (VQK). 
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