
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      năm 2021 
V/v thực hiện một số nội dung 

tại Thông báo số 509/TB-

BGTVT ngày 17/11/2021 của 

Bộ Giao thông vận tải; phối 

hợp triển khai Dự án cải tạo ga 

hàng hóa Đồng Đăng  

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Cao Lộc. 

 

       Thực hiện Công văn số 12080/BGTVT-CQLXD ngày 16/11/2021 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc phối hợp triển khai các Dự án cải tạo, nâng cấp trên 

tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và Dự án cải tạo các ga trên các tuyến 

đường sắt phía Bắc; Thông báo số 509/TB-BGTVT ngày 17/11/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại 

buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải: 

- Chủ động phối hợp, làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam để được hướng 

dẫn các thủ tục bổ sung cảng cạn Lạng Sơn vào Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng 

cạn Việt Nam. 

- Làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc 

các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương trong quá trình Ban Quản lý dự án 

Đường sắt thực hiện Dự án cải tạo ga hàng hóa Đồng Đăng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; chủ động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc. 

- Làm đầu mối phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam trong việc nghiên cứu, lập Quy hoạch ga đường sắt Lạng Sơn. 

- Chủ động phối hợp, đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam kịp thời xử lý 

các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; rà soát bổ sung, xây dựng đầy đủ hệ thống 

ATGT trên các tuyến quốc lộ để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương 

tiện tham gia giao thông. 
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2. Giao UBND huyện Cao Lộc phối hợp với Ban Quản lý dự án Đường sắt 

trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quy hoạch các vị trí đổ thải vật 

liệu, đường công vụ phục vụ thi công Dự án cải tạo ga hàng hóa Đồng Đăng; tạo 

điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện 

dự án đáp ứng tiến độ,...đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của 

Nhân dân khu vực dự án. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KHĐT, TC, TN&MT;  

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Ban Quản lý dự án Đường sắt; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

         

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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