
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v xử lý điểm sạt lở trên tuyến 

đường chuyên dụng vận chuyển 

hàng hóa Tân Thanh - Khả Phong  

 

Kính gửi:  

- Sở Ngoại vụ; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng. 

 

Xem xét Báo cáo số 278/BC-BQLKKTCK ngày 12/11/2020 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình triển khai xử lý điểm 

sạt lở trên tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh - Khả 

Phong, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi, 

hội đàm với Chính quyền thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc để ký Biên 

bản thống nhất phương án thiết kế gia cố mái ta luy điểm cao 361 khu vực mốc 

1088/2-1089 trên cơ sở dự thảo Biên bản hội đàm ngày 06/12/2019. 

2. Giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan gửi Ủy 

ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc phê chuẩn, làm căn 

cứ để triển khai thi công gia cố mái ta luy điểm cao 361 khu vực mốc 1088/2-

1089; tham mưu mời chuyên gia của Ủy ban liên hợp Biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc khôi phục các điểm phân định đường biên giới và điểm cao 

361 sau khi thi công xong kè ốp mái ta luy.   

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong quá trình triển khai thi công 

xây dựng, chỉ đạo Đồn biên phòng Tân Thanh có biện pháp hỗ trợ đảm bảo an 

toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực trong thời gian xây dựng 

kè ốp mái ta luy. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, GTVT, KHĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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