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Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 

UBND huyện nhận được Công văn số 1126/BQLKKTCK-KH ngày 

22/12/2021 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc lấy ý 

kiến tham gia thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Bến xe, trạm trung chuyển 

hành khách - hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị; Sau khi xem xét, UBND huyện Cao Lộc có ý kiến tham 

gia như sau: 

1. Đánh giá tình hình triển khai dự án: 

Dự án đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh đăng ký đầu tư, cấp phép quy 

hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết; đang tiếp tục giải phóng mặt bằng phần đất 

còn lại trong tổng diện tích đất thực hiện dự án; thi công xây dựng các công 

trình hạ tầng, kiến trúc còn lại. Nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã chủ 

động phối hợp chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, tình hình triển khai dự án 

còn gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và sự ùn 

tắc do hiện trạng chưa đáp ứng được nhu cầu thông quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu tại khu vực. 

2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đối chiếu với Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại 

Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

đầu (năm 2021) của quy hoạch đến năm 2030 huyện Cao Lộc được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 cho 

thấy Dự án có tên trong danh mục công trình, dự án quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất huyện Cao Lộc. 

- Về hiện trạng đất đai: Công ty đã được UBND tỉnh Quyết định cho thuê 

đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại các Quyết định số 

1100/QĐ-UBND ngày 13/6/2019, 1327/QĐ-UBND ngày 16/7/2018, 97/QĐ-

UBND ngày 11/01/2019 với tổng diện tích đã được thuê là 187.479,1 m2. Diện 

tích còn lại khoảng 68.483,1 m2 đất Công ty chưa thực hiện thủ tục lập hồ sơ xin 

thuê đất. 
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 Trên đây là tham gia góp ý thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Bến xe, 

trạm trung chuyển hành khách, hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa XNK 

tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của UBND huyện Cao Lộc, đề nghị Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xem xét./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TN&MT, KT&HT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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