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TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:          /UBND-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
V/v lập Quy hoạch chung xây 

dựng khu, cụm công nghiệp - đô 

thị - dịch vụ tại xã Hồ Sơn, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

ơ 

 

Kính gửi:   Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 

 Tài chính, Công Thương. 

 

Xét Báo cáo số 46/BC-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng về việc lập 

Quy hoạch chung xây dựng khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại xã Hồ Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5.000, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tiếp nhận nguồn kinh phí do Công ty cổ phần Tân Bắc Sơn và 

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á và Công ty cổ phần Thương mại 

và Đầu tư Rồng Việt tài trợ để lập Quy hoạch chung xây dựng Khu, cụm công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo 

như đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí tài trợ thực hiện lập quy hoạch trên theo đúng quy định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu đề 

xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện lập quy hoạch trong kế hoạch năm 

2020 và các năm tiếp theo; báo cáo, đề xuất theo quy định. 

3. Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức các bước lập Quy hoạch chung xây 

dựng Khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng 

theo đúng quy định hiện hành; đồng thời tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương 

và các cơ quan liên quan vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí 

trong quá trình lập quy hoạch, đáp ứng được mục tiêu đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Cty CP Tân Bắc Sơn; 

- Cty CP ĐT Đại Đông Á; 

- Cty CP TM&ĐT Rồng Việt; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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