
BO GIAO THÔNG VAN TAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S&  ct,4'Z  /BGTVT-KHDT 
V/v tham gia ' kin d6i vOi H so 
nhim vii 1p quy hoach tinh Lang 

San th?yi kST 2021 - 2030. 

Ha Nç5i, ngày  o  tháng 3 nám 2020 

KInh gui: B K hoch và Du tu 

Ngày 10/3/2020, B K hoach và Du tu Co van bàn s 1511/BKHDT-
QLQH dê nghj B Giao thông vtn tâi tham gia kiên v9i Ho so nhim vii 1p quy 
hoach tinh Lang San thii k' 2021 - 2030. Sau khi nghiên ciru Bô GTVT có kiên 
nhu sau: 

Theo Th trInh s 29/TTr-SKHDT ngày 06/3/2020 cüa Si K hoch và D.0 
tu - Uy ban nhân dan tinh Lang San ye vic thâm djnh nhim vi1 ltp quy hoach 
tinh Lang Son th?Lyi k' 2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050 kern theo Báo cáo 
thuyêt minh nhim v11 lQp Quy hoch tinh Lang San thai kST 2021 - 2030, tam nhIn 
den näm 2050, B GTVT co bàn thông nhât ye ni dung Phuang an phát triên 
rnng lithi và h tang giao thông trén dja bàn tinh, gôm 3 ni dung: (i) Dir báo nhu 
câu phát triên, kêt nôi mng hrOi giao thông dôi vi khu vrc trong tinh, giüa tinh 
vâi ben ngoài và lien kêt vüng có tInh den các dir an có trong quy hoach cap quôc 
gia,... (ii) Xây dirng Phuong an phát triên mtng luâi và h. tang giao thông trên 
dja bàn tinh th?ii kSr 2021 - 2030 có tInh den thñ kST xa hon den näm 2050, xác 
djnh: rnlic tiêu, chi tiêu và djnh hrnrng phát triên ming luth giao thông di..thng b 
(bao gôrn: dithng cao tôc, quôc 1, duông tinh, lien huyn, du?ng kêt nôi vOi các 
tinh xung quanh, du?ing ra biên giOi, cüa khau), dithng sat, duOng thüy ye so 
1ixçng tuyén dumg và cap dung, câu vi.rçit song cüa ti1ng tuyên; xác djnh các 
tuyên, don tuyên can nâng cap, xay drng mi và các dja diem dâu rnôi và (iii) 
Xac drnh danh muc du an uu tiên dâu tu Tuy nhiên, nôi dung nay, Bô GTVT dê 
nghj UBND tinh Lang Son can bô sung phân dr kiên nhu câu bô trI von dâu ti.r két 
câu h tang giao thông trung htn 2021 - 2025 và dài han  nhäm dam bâo tInh khà 
thi vic thxc hin theo quy hoach. 

Hin nay, Thu tung ChInh phü dã có các Quyt dnh phê duyt Nhim vii 
cña 05 quy hoach  ngành trong linh virc giao thông 4n tài, gôm: so 45/QD-TTg 
ngày 10/01/2020 (dithng be); so 82/QD-TTg ngày 14/01/2020 (diRing sat); so 
77/QD-TTg ngày 13/01/2020 (hang hâi); so 336/QD-TTg ngày 04/3/2020 (hang 
không) và so 44/QD-TTg ngày 10/01/2020 (&thng thüy ni dja). Do do, dê dam 
bào tInh thông nhât giüa quy hoach ngành mang tInh quôc gia và quy hoach  dja 
phuong, dê nghj UBND tinh Lang San chi dao  tu van 1p quy hoach phôi hcip chtt 
chë vâi tu van 1p quy hoach cüa B GTVT trong qua trInh nghiên cü'u sau nay. 

B GTVT cü ông Nguyn Ng9c Hài, chuyên viên Vii K hoach  Du tu (s din 
thoai 0915914839, email: ngochaikhmtgov.vn)  lam du mi lien h cOng vic. 



Trén day lâ " kin cüa B GTVT, d nghj B Ké hotch và Dâu tu' xem xét, 
tong hçip./ ,, 

No'i nhân: 
-Nhu'trên; 
- B tru'óng (dê b/cáo); 
- Van phông ChInh phü; 
- UBND tinh Lang  Son; 
- Luu VT, KHDT. 
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