
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /BGTVT-KHĐT 

V/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh 

Lạng Sơn. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2023 

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn 

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chuyển đến theo Công văn số 45/ĐĐBQH-VP ngày 

23/02/2023, nội dung kiến nghị như sau: 

“Đề nghị làm rõ về quy hoạch mở rộng Quảng trường Ga Lạng Sơn; đề nghị làm 

rõ lộ trình, kế hoạch đầu tư mở rộng Quảng trường Ga Lạng Sơn và các nội dung liên 

quan đến Dự án mở rộng Quảng trường Ga Lạng Sơn đã triển khai” 

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của 

Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị 

của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: 

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021: đến năm 

2030, tiếp tục duy trì, cải tao nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có 

(bao gồm tuyến Hà Nội - Lạng Sơn từ ga Hà Nội đến ga Đồng Đăng); đến năm 2050, cơ 

bản duy trì các tuyến đường sắt hiện có, từng bước đầu tư, nâng cấp hiện đại hóa để đáp ứng 

nhu cầu vận tải hàng và hóa hành khách của địa phương. Như vậy, tuyến đường sắt Hà Nội 

- Lạng Sơn (bao gồm ga Lạng sơn) đã được quy hoạch định hướng duy trì, cải tạo nâng cấp, 

từng bước đầu tư để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. 

Nhằm nâng cao thị phần vận tải, khai thác hiệu quả đường sắt hiện có, Bộ Giao 

thông vận tải đã phê duyệt Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc1 (bao 

gồm đầu tư xây mới nhà kho khu vực ga hàng hóa Lạng Sơn) và giao Ban Quản lý dự 

án đường sắt (Chủ đầu tư) triển khai dự án theo quy định. Tiến độ thực hiện dự án từ 

năm 2022 đến năm 2024. 

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng 

Sơn trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn để trả lời cử tri và rất mong 

tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải./.  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Ban Dân nguyện;  
- Văn phòng Chính phủ;  
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;  
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn;  
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);  
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; 
- Cục QLĐTXD; 
- Ban QLDA đường sắt; 
- Lưu VT, KHĐT (PHUONGNN). 

BỘ TRƯỞNG 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 

                                           
1 Quyết định số 1011/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải 
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