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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v xem xét đề nghị của Ủy ban 

nhân dân huyện Cao Lộc và 

Công ty Cổ phần đầu tư nhà và 

thương mại Hưng Ngân về Cảng 

cạn Lạng Sơn Km22+500, bên 

trái tuyến QL.1 
 

 

Kính gửi:      

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty Cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 816/BC-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Cao 

Lộc về việc xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng 

cạn Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Công văn số 500/CV-HNG ngày 25/09/2021 của Công 

ty Cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân về việc tham gia phối hợp thực 

hiện cập nhật danh mục Cảng cạn Lạng Sơn vào quy hoạch phát triển hệ thống 

cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và thực hiện dự án Cảng cạn Lạng Sơn 

Km22+500, bên trái tuyến Quốc Lộ 1, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc; Báo cáo số 

3305/BC-SGTVT ngày 14/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề 

nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Công ty Cổ phần đầu tư nhà và 

thương mại Hưng Ngân về Cảng cạn Lạng Sơn Km22+500, bên trái tuyến QL.1, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Giao thông vận tải làm cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ban 

ngành, UBND huyện Cao Lộc để khẩn trương cung cấp số liệu, làm việc với Cục 

Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải về việc cập nhật vị trí Cảng cạn Lạng Sơn 

Km22+500, QL.1 vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 

11897/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2020; việc lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng Cảng cạn Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 tại Km22+500 QL.1.  

UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cạn Lạng Sơn để Sở Giao thông vận tải làm việc với Cục Hàng 

hải Việt Nam. 

2. Đối với đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân: 

Ngày 05/8/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có ý kiến cụ thể tại Công văn số 3193/VP-

KT của Văn phòng UBND tỉnh về việc không chấp thuận đề nghị nghiên cứu, tài trợ 

lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Cảng cạn Lạng Sơn tại Km22+500, bên trái tuyến 

QL.1 của Công ty Cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân (Văn bản đã gửi 

Quý Công ty). Về vấn đề thực hiện dự án Cảng cạn Lạng Sơn tại Km22+500, bên trái 



tuyến Quốc lộ 1: khi có đầy đủ cơ sở pháp lý, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KH&ĐT, CT;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Phòng TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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