
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 01 năm 2021 
ơ 

V/v tăng cường đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án Khu trung chuyển 

hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; 

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

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 626/BC-SKHĐT ngày 31/12/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về tình hình thực hiện án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn: 

- Tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, nguồn tài chính để đẩy 

nhanh tiến độ thi công dự án, sớm hoàn thành hạng mục san nền trên phần mặt 

bằng đã được bàn giao và triển khai tiếp trên phần diện tích còn lại của dự án. 

- Phối hợp với UBND huyện Cao Lộc tiếp tục thực hiện giải phóng mặt 

bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án đảm bảo phù hợp với tiến độ đã được phê 

duyệt; bố trí kinh phí chi trả kịp thời theo các quyết định phê duyệt của UBND 

huyện Cao Lộc. 

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn hoàn thiện hồ sơ trích đo xin thuê đất đối với phần diện tích 121.734,6  

m2 đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, 

Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị, UBND huyện Cao Lộc 

và cơ quan liên quan để xác định cụ thể ranh giới sử dụng đất giữa dự án của 

Công ty với dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 2) để 

điều chỉnh lại quy mô cho phù hợp với thực tế. 

- Đối với 06 hộ dân đã đủ điều kiện bố trí tái định cư: khẩn trương phối 

hợp với UBND huyện Cao Lộc nghiên cứu, có phương án xử lý phù hợp theo quy 

định. 

2. Đối với các sở, ngành và UBND huyện Cao Lộc: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ 

giao đất đối với diện tích đã có mặt bằng sạch; phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn xem xét, hướng dẫn nhà đầu tư thực 



2 

 

hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích thuộc dự án. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với 

UBND huyện Cao Lộc và nhà đầu tư xác định ranh giới dự án (tại xã Thụy Hùng) 

để nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; chủ động hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần bổ sung. 

- UBND huyện Cao Lộc khẩn trương chỉ đạo, phối hợp với nhà đầu tư tổ 

chức tuyên truyền, vận động Nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng; tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 16 hộ dân thuộc xã Thụy 

Hùng theo quyết định phê duyệt, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ đối với 12 hộ còn lại thuộc địa phận xã Thụy Hùng, khẩn trương giao mặt 

bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện 

dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo quy định. 

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: XD, TC, GTVT; 

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh; 

- 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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