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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2018 

 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
Cụm công nghiệp trên địa bàn 
huyện Chi Lăng và Hữu Lũng 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- Liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh 
  địa ốc Hà Nội; Công ty cổ phần Tân Bắc Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 84/BC-SCT ngày 20/5/2019 của Sở Công Thương về 
việc khảo sát địa điểm vị trí, nghiên cứu tính khả thi lập dự án bổ sung Quy 
hoạch Cụm công nghiệp tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 90/BC- 
SCT ngày 30/5/2019 về việc làm rõ vị trí địa điểm đề xuất đầu tư Cụm công 
nghiệp Tân Bắc Sơn - Hữu Lũng tại xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn để bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp; Công văn số 
3605/BCT-CTĐP ngày 23/5/2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 3605/BCT-CTĐP 
ngày 23/5/2019, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay chưa có cơ sở xem xét do chưa có văn bản hướng 
dẫn thực hiện Luật Quy hoạch về nội dung này. Vì vậy, UBND tỉnh tạm thời 
chưa xem xét, giải quyết đề nghị của các nhà đầu tư về nội dung trên. 

Giao Sở Công Thương thông báo tới các nhà đầu tư và cơ quan liên quan 
biết ý kiến của Bộ Công Thương cũng như chủ trương của UBND tỉnh. 

2. Để tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn, giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện Chi Lăng, Hữu 
Lũng xem xét, hướng dẫn Liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh địa 
ốc Hà Nội - Công ty cổ phần Lộc Thiên Phú Lạng Sơn, Công ty cổ phần Tân 
Bắc Sơn nghiên cứu triển khai theo hướng đề xuất các dự án đầu tư sản xuất 
kinh doanh cụ thể tại các vị trí địa điểm nhà đầu tư quan tâm theo quy định của 
Luật Đầu tư (chưa đặt vấn đề thành lập cụm công nghiệp, triển khai thực hiện dự 
án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp). 



Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                            
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT, NN&PTNT;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTN, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr).                                         

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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