
 

 

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 01 năm 2021 
V/v chủ trương điều chỉnh  

quy hoạch chi tiết xây dựng  

Khu Công nghiệp Đồng Bành 

 

 

                         Kính gửi:    

- Sở Xây dựng; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 90/TTg-CN ngày 22/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và xem xét Báo cáo số 25/BC-SXD ngày 20/01/2021 

của Sở Xây dựng về kết quả xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng 

Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh số tầng cao trung bình các lô đất Nhà 

máy xi măng; vật liệu xây dựng; cơ khí, cơ khí lắp ráp; công nghiệp vừa và nhỏ 

tại Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn từ 

01 tầng lên 02 tầng theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 25/BC-SXD 

ngày 20/01/2021. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên và 

tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp 

Đồng Bành với quy mô diện tích còn lại theo Công văn số 90/TTg-CN ngày 

22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực hiện các thủ tục thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, CT, GTVT; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

 các phòng: THNC, KT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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