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Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Thông báo số 361/TB-BGTVT ngày 26/7/2018 của Bộ Giao 

thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại 

buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nghiên 

cứu và báo cáo phương án, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh vị trí 

quy hoạch cảng cạn Lạng Sơn tại Văn bản số 527/UBND-KTN ngày 06/6/2019.  

Ngày 08/7/2019, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 6363/BGTVT-

KHĐT về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng cạn Lạng Sơn, theo đó Bộ Giao 

thông vận tải ủng hộ đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng cạn Lạng Sơn 

trong quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030. Tuy 

nhiên, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến: “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch đã ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 

nhưng Nghị định hướng dẫn một số nội dung chi tiết của Luật chưa được ban 

hành. Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn trong quá trình 

nghiên cứu điều chỉnh nội dung quy hoạch cảng cạn Lạng Sơn trong quy hoạch 

phát triển hệ thống cảng cạn khi có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.” 

Ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Trong đó, tại 

khoản 1 Điều 1 Nghị quyết có nội dung: “Khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 

được hiểu như sau: 

Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. 

Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt 

trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì 

quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.” 

Mặt khác, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 

24/6/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông 

vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch, trong đó có quy định về quy hoạch hệ thống cảng cạn Việt Nam. 

Dự án cảng cạn Lạng Sơn nằm trong danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại 

Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 với quy mô 75ha, vị trí tại 
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Km22+500, Quốc lộ 1A. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn ngày 

30/9/2019,  UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư với các Nhà đầu tư quan tâm 

thực hiện dự án, tuy nhiên vị trí cảng cạn Lạng Sơn chưa được điều chỉnh quy hoạch 

nên tỉnh Lạng Sơn chưa có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. 

Từ những căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn nêu trên, UBND tỉnh Lạng 

Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh vị trí quy hoạch 

cảng cạn Lạng Sơn như nội dung đã đề nghị tại Văn bản số 527/UBND-KTN ngày 

06/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đ  của Bộ Giao thông vận 

tải./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, GTVT, TN&MT, CT; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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