
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 9 năm 2020 

 V/v hoàn thiện hồ sơ trình thành lập  

Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 

huyện Cao Lộc 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 

 

Xem xét Báo cáo số 189/BC-SCT ngày 28/8/2020 của Sở Công Thương 

về kết quả sơ bộ thẩm định Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 353/CTĐP-CCN ngày 07/5/2019 

của Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương về việc lựa chọn chủ đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 và Cụm công 

nghiệp Hợp Thành 2, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đối với kiến nghị của Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh xem xét, 

cho ý kiến về một số nội dung trong quá trình thẩm định hồ sơ thành lập Cụm 

công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc là thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của 

cơ quan chủ trì thẩm định và các cơ quan chuyên môn cùng thống nhất phối hợp 

thực hiện các nội dung trước khi trình UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định 

của pháp luật. 

2. Yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc bổ sung hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công 

nghiệp Hợp Thành 1 theo yêu cầu; trong trường hợp cần thiết khi các nội dung 

chỉnh sửa hồ sơ chưa đảm bảo thì cần chủ động phối hợp với các cơ quan 

chuyên ngành hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các nội dung thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của mình theo quy định của pháp luật và tổ chức thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê duyệt khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).                                                          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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