
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

V/v dự thảo báo cáo giải trình, làm rõ 

một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề 

nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng khu công nghiệp Hữu Lũng 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 7919/BKHĐT-QLKKT ngày 15/11/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề 

nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh giải trình, làm rõ một số nội 

dung liên quan đến hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hữu Lũng theo đúng yêu cầu 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên; thời hạn hoàn thành trước ngày 

30/11/2021. 

(Công văn số 7919/BKHĐT-QLKKT gửi kèm qua iOffice). 

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: CT, XD, TN&MT, GTVT, NN&PTNT; 

- BQL KKTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn; 

- CA tỉnh, Bộ CH Quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng;  

- CPVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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