
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

Số:              /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 
 

V/v chưa thực hiện khảo sát đầu tư 

dự án Cụm công nghiệp HDQ tại thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 

 

 

      

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Chi Lăng. 

 

Xem xét Báo cáo số 226 /BC-SKHĐT ngày 03/6/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về đề xuất chủ trương khảo sát đầu tư dự án Cụm công nghiệp HDQ thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư trước mắt chưa xem xét 

chủ trương khảo sát đầu tư dự án Cụm công nghiệp HDQ thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng của Công ty Cổ phần Đầu tư HDQ Lạng Sơn, do địa điểm không phù 

hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư 

HDQ Lạng Sơn biết về chủ trương trên của UBND tỉnh; đồng thời giới thiệu cho 

Công ty nếu tiếp tục có nhu cầu đầu tư thì đề xuất vào các khu, cụm công 

nghiệp, các vị trí địa điểm tạo quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh đã được phê duyệt. 

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: TC, XD, TN&MT, CT, NN&PTNT,    

  GTVT;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: THNC, KT, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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