
Đoàn công tác tỉnh Sơn La làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác quản lý 

quy hoạch, đầu tư, phát triển cửa khẩu quốc tế. 

 

Ảnh: Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh 

Trong hai ngày 17 và 18/4/2022, đoàn công tác tỉnh Sơn La do đồng chí 

Phan Minh Châu - Phó giám đốc Sở Xây dựng Sơn La làm trưởng đoàn cùng đại 

diện các Sở, ban, ngành và huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La đã đến tham quan, 

học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, phát triển cửa 

khẩu quốc tế tại tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn 

Tình - Phó giám đốc Sở Xây dựng và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Tình bày tỏ niềm vui 

mừng, chào đón đoàn công tác tỉnh Sơn La đến thăm và làm việc. Đồng thời, 

thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

thời gian qua, đặc biệt là công tác triển khai phát triển cửa khẩu quốc tế và dẫn 

đoàn thị sát, tham quan thực tế Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại xã Sơn 

Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có vị trí 

chiến lược, nằm trên tuyến đường Xuyên Á, kết nối khu vực Đông Bắc Thái 

Lan, Trung Lào với Bắc Trung bộ, có lợi thế để trung chuyển các loại hàng hóa 

của khu vực ra các cảng biển vươn ra thị trường thế giới. Hà Tĩnh sẽ phát triển 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo hướng thương mại, dịch vụ 

logistics, du lịch và công nghiệp chế biến, khuyến khích phát triển sản xuất các 

loại sản phẩm phù hợp, nhằm khai thác lợi thế địa phương và xuất khẩu sang các 

nước trong khu vực, trở thành đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ với 

thị trường các tỉnh Trung và Bắc Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Khu vực cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo là khu chức năng thuộc quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 25/6/2010...  



Tại các phiên làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã chia sẻ và trao đổi làm rõ 

một số nội dung: kinh nghiệm về công tác lập, xin ý các bộ ngành, thẩm định và 

phê duyệt quy hoạch, công tác quản lý và triển khai thực hiện sau khi phê duyệt 

quy hoạch; lĩnh vực đầu tư, tài chính; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực tài nguyên, 

đất đai và giải phóng mặt bằng; lĩnh vực công thương; công tác quản lý cửa 

khẩu và đối ngoại … 

 

Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo  

 

Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại hội trường Sở Xây dựng 

Đồng chí Phan Minh Châu đại diện tỉnh Sơn La cảm ơn sự đón tiếp nồng 

hậu của tỉnh Hà Tĩnh dành cho đoàn công tác. Những kết quả, thành tựu của Hà 

Tĩnh trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, phát triển cửa khẩu quốc tế sẽ là 

kinh nghiệm bổ ích để Sơn La học tập, áp dụng vào thực tiễn. Đồng thời mong 

muốn tỉnh Hà Tĩnh và Sơn La cũng như các sở, ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ 

nhau trong hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế - xã hội của hai tỉnh.  

Trần Quỳnh Giao - Chuyên viên Phòng QHHT 



 

Ảnh: Đoàn công tác tỉnh Sơn La tặng quà lưu niệm  

tại Cửu khẩu quốc tế Cầu Treo 

 

Ảnh: Đoàn công tác tỉnh Sơn La tặng quà lưu niệm Sở Xây dựng 

 



 

Ảnh: Đoàn công tác và đại diện tỉnh chụp ảnh lưu niệm  

tại Sở Xây dựng 

 

 


