
 

 

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 3 năm 2021 
V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ 

phần Tập đoàn Sovico về sử dụng 

máy bay trực thăng để phục vụ di 

chuyển và khảo sát dự án tại Lạng Sơn 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kính gửi:  

- Sở Ngoại vụ; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico. 
 

Xem xét văn bản số 23/2021/SVCG ngày 19/3/2021 của Công ty cổ phần 

Tập đoàn Sovico về việc xin phép bay Hà Nội - Lạng Sơn bằng trực thăng, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan xem xét, chủ động 

hướng dẫn, phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an toàn trong quá trình bay khảo sát cũng như việc hạ cánh, cất 

cánh của máy bay tại sân vận động Đông Kinh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ 

đạo trong trường hợp cần thiết. 

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các 

quy định đối ngoại liên quan đến việc quản lý bay trong khu vực biên giới, 

hướng dẫn, khuyến cáo Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico tuân thủ; đồng thời 

chủ động thông báo cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc biết trong 

trường hợp cần thiết; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm 

quyền.  

(Gửi kèm văn bản số 23/2021/SVCG ngày 19/3/2021) 

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: VHTTDL, GTVT; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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