
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 

V/v đồng ý chủ trương chấm dứt 

Hợp đồng tư vấn lập Nhiệm vụ và 

đồ án Quy hoạch chung Khu công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.  
  

Xem xét Công văn số 146/SXD-QHKT&PTĐT ngày 19/01/2023 của Sở 

Xây dựng về việc báo cáo chấm dứt thực hiện Hợp đồng 03 bên về lập Quy 

hoạch chung Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2040 tỷ lệ 1/5.000, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương chấm dứt Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch đã ký kết 

giữa Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Việt Nam và 

đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung Khu công nghiệp - đô thị 

- dịch vụ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040.  

2. Giao Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan biết về chủ 

trương trên của UBND tỉnh; thực hiện việc thanh lý Hợp đồng với các đơn vị có 

liên quan theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp tục kêu gọi nguồn vốn xã hội hoá 

để tổ chức lập Quy hoạch chung Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh trong giai đoạn tới. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

 

Vũ Quang Khánh 
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