
 

 

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 6 năm 2022 

V/v bổ sung quy hoạch Cụm công 

nghiệp Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 
 

 

Kính gửi  

- Sở Công Thương; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh.  

 

Xem xét Báo cáo số 372/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về kết quả kiểm tra, xem xét đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cụm 

công nghiệp Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và Báo cáo số 147/BC-

SCT ngày 24/6/2022 của Sở Công Thương về kết quả xem xét đề xuất của UBND 

huyện Chi Lăng về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng khẩn trương đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản 

lý (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ) sớm 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó xem xét, cân nhắc kỹ việc cập nhật 

Cụm công nghiệp Đồng Mỏ vào quy hoạch.  

2. Trong trường hợp Cụm công nghiệp Đồng Mỏ đã phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất của huyện Chi Lăng và quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ, 

giao UBND huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chủ động phối 

hợp, hướng dẫn cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh về trình tự, thủ 

tục thực hiện khảo sát, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp theo quy định của 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp.      

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

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, NN&PTNT; 

- C,PVP 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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