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TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án  

“Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài”                    

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

về Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn năm 2020, Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã chủ động nghiên 

cứu, xây dựng đề cương, lập dự toán kinh phí xây dựng đề án và đã gửi văn bản 

xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia 

Ban Quản lý kinh trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo nội dung sau: 

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu, xây dựng Đề án 

Khu vực cửa khẩu Tân Thanh đang được quản lý quy hoạch và thực hiện các 

hoạt động xây dựng theo các đồ án quy hoạch gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030, tỷ lệ 1/10.000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu 

Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỷ lệ 1/1000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1662/QĐ-UBND-XD ngày 16/11/2006; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn - tỷ lệ 1/2000 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 29/11/2010; Quy hoạch 

phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/2.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND-XD ngày 

01/9/2015. Đến thời điểm hiện nay toàn bộ khu vực cửa khẩu Tân Thanh thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chưa được lập quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 28 Luật Xây dựng. 

Hiện nay, tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh – Pò Chài 

qua khu vực mốc 1088/2-1089 đã đưa vào khai thác sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cửa khẩu. Đối với hiện 

trạng Khu vực cửa khẩu Tân Thanh hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

413/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh tỷ lệ 1/500; theo đó, sở Xây dựng sẽ chủ 

trì nghiên cứu, rà soát,  đánh  giá  tổng  thể  tình  hình  thực  hiện  quy  hoạch  tại  khu  

vực  của  khẩu Tân  Thanh,  đề  xuất  các  nội  dung  điều  chỉnh  quy  hoạch  chi  tiết  

tỷ lệ 1/500 phù hợp với yêu cầu phát triển của khu vực,  Quy hoạch sẽ định hướng 
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dần chuyển đổi công năng sử dụng đất đối với các dự án bến bãi thành đất thương mại 

dịch vụ. Đây là tiền đề để nghiên cứu, xây dựng Đề án cho phù hợp với nhu cầu phát 

triển trong tương lai. 

Liên quan đến việc phát triển khu cửa khẩu Tân Thanh thành Khu thương mại, 

du lịch Tân Thanh - Pò Chài, trong khuôn khổ cuộc trao đổi hội đàm giữa lãnh đạo 

UBND tỉnh và Thị trưởng thành phố Sùng ngày 22/5/2019 tại thành phố Sùng Tả, 

Quảng Tây, Trung Quốc hai Bên đã thống nhất cùng nghiên cứu xây dựng Khu Du 

lịch - Thương mại tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài phục vụ khách du lịch 

hai bên qua lại tham quan, mua sắm hàng hóa. Đồng thời, nội dung Biên bản ghi nhớ 

Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh của Việt Nam (Lạng Sơn, 

Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang) với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, 

Trung Quốc ký kết tại thành phố Liễu Châu, Trung Quốc cũng thống nhất triển khai 

thực hiện nội dung trên. 

Từ lý do trên, việc nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển thương mại, du 

lịch Tân Thanh - Pò Chài là cần thiết và phù hợp với tình hình hiện nay và là 

nhiệm vụ quan trọng để từng bước cụ thể hóa chủ trương của tỉnh Lạng Sơn và 

tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất xây dựng cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò 

Chài trở thành khu thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và tiến tới xây 

dựng phát triển cửa khẩu Tân Thanh là một bộ phận của cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, dự báo đây sẽ là khu vực phát triển rất năng động, hướng tới phát triển trở 

thành đô thị loại 5. 

2. Căn cứ xây dựng Đề án và lập dự toán 

- Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, tỉnh 

Lạng Sơn - tỷ lệ 1/2000. 

- Biên bản ghi nhớ xây dựng và phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên 

giới ký ngày 13/10/2013 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại Nước Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa;  

- Kết quả chuyến thăm và làm việc tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung 

quốc của Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn ngày 22-23/5/2019 tại Báo cáo số 69/BC-

ĐCT ngày 28/5/2019. 

- Nội dung Biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp 

giữa 04 tỉnh của Việt Nam (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang) với 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ký kết tại thành phố Liễu 

Châu, Trung Quốc. 

- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn năm 2020 

- Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh tỷ lệ 1/500; 
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- Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  

Đầu tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Nghị quyết số 58/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác 

phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

3. Quá trình xây dựng đề cương và lập dự toán 

Trong quá trình xây dựng đề cương, lập dự toán kinh phí xây dựng Đề án, 

Ban Quản lý đã gửi văn bản xin ý kiến 14 cơ quan, đơn vị liên quan (Công văn số 

343/BQLKKTCK-KH ngày 15/5/2020) và đã nhận được 13 Văn bản tham gia ý 

kiến (Cục Thuế tỉnh không có văn bản tham gia góp ý). Các ý kiến tham gia góp 

ý cơ bản đồng tình với nội dung đề cương Đề án, trong đó có 07 ý kiến hoàn toàn 

nhất trí và không tham gia ý kiến gì, 06 ý kiến cơ bản nhất trí về nội dung, bố 

cục, đề cương Đề án và đề nghị xem xét bổ sung một số nội dung cụ thể vào Đề 

cương và bổ sung căn cứ lập dự toán xây dựng Đề án. Ban Quản lý đã tiếp thu 

các ý kiến tham gia và hoàn thiện Đề cương và tổng dự toán kinh phí lập Đề án 

là: 191.563.488 đồng. 

4. Nội dung trình 

Để có cơ sở triển khai thực hiện Đề án theo tiến độ trong năm 2020, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn trình UBND tỉnh xem xét 

phê duyệt: Đề cương chi tiết Đề án “Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - 

Pò Chài” và Dự toán kinh phí lập Đề án. 

Đồng ý cho phép sử dụng nguồn kinh phí thu theo Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh để lập Đề án. 

(Gửi kèm Tờ trình này gồm có: các Văn bản tham gia góp ý, Bảng  

tổng hợp tiếp thu ý kiến và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh) 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn kính trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở: KH&ĐT, TC; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các PCM, TTQLCK, BQLDA; 

- Lưu: VT, KH. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
 


		2020-06-16T09:24:41+0700


		2020-06-16T09:32:53+0700


		2020-06-16T09:32:53+0700


		2020-06-16T09:32:53+0700




