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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Báo cáo số 425/BC-SGTVT ngày 27/02/2019 của Sở Giao thông 
vận tải về phương án đấu nối đường sắt vào dự án Khu trung chuyển hàng hóa 
thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 
Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

Báo cáo của Sở Giao thông vận tải chưa đánh giá được căn cứ pháp lý trong 
việc kết nối ray tuyến đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia, trong khi đó 
tại Khoản 1, Điều 15 Luật Đường sắt quy định ”vị trí kết nối ray các tuyến đường 
sắt trong nước phải tại ga đường sắt”; phương án kết nối dự kiến chưa có ý kiến 
tham gia của đơn vị quản lý khai thác tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn; mặt 
khác, chưa nêu được hình thức đầu tư xây dựng, kinh phí thực hiện đầu tư, quản lý 
khai thác như thế nào, hiệu quả đầu tư, an toàn giao thông... Do vậy, chưa đánh giá 
được tính khả thi của phương án đề xuất để xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải. 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải làm rõ các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 3/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT; 
- Ban QL KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (VAT). 
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