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   Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

              Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 619 /SKHĐT-QLĐTNNS ngày 11/4/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo báo cáo rà 

soát quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, thành lập 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo, UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với 

các nội dung dự thảo và có ý kiến như sau: 

Việc xây dựng quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công 

nghiệp, thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là rất cần thiết, để 

thuận lợi cho việc quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ, thời gian điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên để đảm bảo 

tính thống nhất, quy trình thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành, UBND 

huyện Đình Lập đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành có liên quan 

cần nghiên cứu thêm, tham khảo quy trình thực hiện của các tỉnh bạn để hoàn 

thiện quy trình của tỉnh Lạng Sơn được hoàn chỉnh, tránh sai sót trong quá trình 

triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.  

 

 

 

 

Nơi nhận :                                                                         
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT và HT; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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