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Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02  năm 2019 
V/v xem xét đề xuất đầu tư dự án 
Cụm công nghiệp Hồ Sơn - Hòa 

Thắng tại huyện Hữu Lũng 

 

ơ 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- Công ty Cổ phần Tân Bắc Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 45/BC-SKHĐT ngày 30/01/2019 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về xem xét đề xuất đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn - Hòa Thắng 
tại huyện Hữu Lũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty Cổ phần Tân Bắc 
Sơn về kết quả xem xét đề xuất thực hiện cụm công nghiệp Hồ Sơn - Hòa 
Thắng, tại xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng; hướng dẫn Công ty 
liên hệ với Sở Công Thương, UBND huyện Hữu Lũng để nghiên cứu, khảo sát 
địa điểm thực hiện Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 1 theo quy hoạch (đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có chủ trương điều chỉnh). 

2. Trường hợp Công ty tiếp tục đề xuất thực hiện dự án đầu tư cụm công 
nghiệp tại xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, đề nghị Công ty liên 
hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị 
định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 
cụm công nghiệp. 

3. Sở Công Thương, UBND huyện Hữu Lũng theo chức năng, nhiệm vụ 
hướng dẫn, phối hợp với Công ty trong khảo sát, thực hiện thủ tục đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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