
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KTN 

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ 

phần kho vận Quốc tế Đông Dương 
Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho vận Quốc tế Đông Dương 

 

Xem xét nội dung Văn bản số 06/CV-HH (không ghi ngày tháng) của Công 

ty Cổ phần Kho vận Quốc tế Đông Dương về việc đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư xây dựng bến bãi và lối mở của Khơ Đa trực thuộc Cửa khẩu Cốc Nam, 

UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

Thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp quan tâm, đề xuất nghiên cứu đầu 

tư xây dựng bến bãi và lối mở Khơ Đa qua mốc 1101-1102 thuộc cửa khẩu Cốc 

Nam, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tương tự như đề nghị của Công ty tại văn 

bản nêu trên. Tuy nhiên, trên cơ sở xem xét các yếu tố liên quan, trước mắt tỉnh 

Lạng Sơn chưa có chủ trương xây dựng bến bãi và lối mở Khơ Đa qua mốc 1101 - 

1102 thuộc cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.    

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn quý Công ty đã quan tâm, nghiên 

cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư dự án trên và mong muốn Công ty tiếp tục nghiên cứu, 

đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn tỉnh.  

UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin để quý Công ty được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, GTVT; 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- Cục Hải quan; 

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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