
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BGTVT-KHĐT 

V/v: Tham gia ý kiến đề nghị “xin bổ 

sung quy hoạch ĐTXD cảng cạn ICD 

Khu thương mại dịch vụ logistics tại 

thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn”. 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Z1288. 

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 66/Z1288-KHĐT ngày 19/7/2021 

của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Z1288 về việc “xin bổ sung quy hoạch ĐTXD 

cảng cạn ICD Khu thương mại dịch vụ logistics tại thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” (văn bản được gửi trên hệ thống Sdoc), chưa gửi kèm theo 

hồ sơ bổ sung quy hoạch. 

 Để có đầy đủ cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định, Bộ GTVT đề nghị: 

1. UBND tỉnh Lạng Sơn, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản tham gia ý kiến 

đối với đề nghị của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Z1288 tại văn bản số 66/Z1288-

KHĐT ngày 19/7/2021 nêu trên, trong đó lưu ý nội dung về: (i) Sự phù hợp bổ sung 

quy hoạch cảng cạn với nhu cầu thông qua hàng hóa tại khu vực (có tính toán đến quy 

mô, công năng lượng hàng qua các cảng cạn khác được quy hoạch tại địa phương); (ii) 

Rà soát, đánh giá khả năng kết nối giao thông; năng lực thông qua hàng hóa các tuyến 

giao thông kết nối đến khu vực dự kiến ĐTXD cảng cạn đảm bảo sự hài hòa với giao 

thông đô thị; quy hoạch sử dụng đất khu vực dự kiến ĐTXD cảng cạn.  

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) 

sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bổ sung quy hoạch. 

2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Z1288 có trách nhiệm: 

- Gửi hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 

04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn đến Bộ GTVT 

và các cơ quan xin ý kiến. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của 

các cơ quan xin ý kiến nêu trên và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ GTVT làm cơ sở xem xét, 

giải quyết theo quy định. 

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, KHĐT (Thành 03). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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