
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /BGTVT-KHĐT 

V/v: Nghiên cứu tổng hợp số liệu 

thông tin cảng cạn Lạng Sơn trong 

quá trình lập Quy hoạch phát triển hệ 

thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

   

Hà Nội, ngày            tháng         năm 2021 

  

Kính gửi: 

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Hàng hải Việt Nam. 

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 427/UBND-KT ngày 07/4/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc “đề nghị cập nhật danh mục cảng cạn Lạng Sơn 

vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050”. 

Tiếp theo văn bản số 11897/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2020 về việc “nghiên 

cứu cập nhật thông tin cảng cạn Lạng Sơn trong Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn 

Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Bộ GTVT có ý kiến 

như sau: 

1. Giao Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, nghiên cứu tổng hợp số liệu thông tin 

cảng cạn Lạng Sơn tại văn bản số 427/UBND-KT ngày 07/4/2021 nêu trên của 

UBND tỉnh Lạng Sơn trong quá trình lập Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở phù hợp dự báo lượng hàng 

thông qua; phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch 

chung của khu vực; tăng cường tổ chức giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực. 

2. Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối 

hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu 

trên, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch lĩnh vực giao thông vận tải và 

quy hoạch địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương và khu vực. 

 Đề nghị các cơ quan lưu ý, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, KHĐT (Thành 02). 
 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Nhật 
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