
 

 

 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 2021 

V/v xem xét Báo cáo số 

183/BC-SCT của Sở Công 

Thương về bổ sung ngành nghề 

sản xuất, kinh doanh vào Cụm 

công nghiệp Địa phương số 2 -

xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Xem xét Báo cáo số 183/BC-SCT ngày 15/9/2021 của Sở Công Thương về 

việc xem xét, bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh vào Cụm công nghiệp Địa 

phương số 2 - xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Cụm công nghiệp Địa phương số 2 - xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc hiện nay 

có tỷ lệ lấp đầy 93,6%, hiện trạng không có công trình xử lý nước thải tập 

trung...nên việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh vào Cụm công nghiệp 

cần phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề môi trường, hiệu quả thu hút đầu tư, mở rộng 

sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của tỉnh... Tuy nhiên Sở Công Thương 

chưa có sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan để xem xét, đánh giá, 

trước khi đề xuất UBND tỉnh. 

 Yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan để xem xét, đánh giá lại 

kỹ lưỡng các vấn đề nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 

15/10/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, XD; 

- UBND các huyện Cao Lộc; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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