
 

 

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 triển khai các nội dung liên 

quan đến vị trí quy hoạch cảng cạn 

Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng,  

  Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cao Lộc. 

 

Thực hiện Công văn số 11897/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2020 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc nghiên cứu cập nhật thông tin cảng cạn Lạng Sơn trong 

Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải làm cơ quan đầu mối, tiếp tục rà soát, phối 

hợp cung cấp các thông tin liên quan cho Cục Hàng hải Việt Nam phục vụ việc 

cập nhật vị trí cảng cạn Lạng Sơn vào Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống 

cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc 

chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc cập nhật quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vị trí quy hoạch cảng cạn Lạng Sơn theo 

đúng quy định (nhiệm vụ giao tại văn bản số 1073/UBND-KT ngày 03/9/2020 

của UBND tỉnh), đảm bảo việc triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng cạn Lạng 

Sơn được tiến hành thuận lợi ngay sau khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

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; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- 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 

 

 


		2020-11-30T12:28:04+0700
	Dương Văn Chiều


		2020-11-30T17:26:42+0700


		2020-11-30T17:26:42+0700


		2020-11-30T17:26:42+0700




