UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP
Số:

/UBND -VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đình Lập, ngày

tháng 4 năm 2022

V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo
cáo định hướng quy hoạch tỉnh
Lạng Sơn (bước 1)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện theo yêu cầu tại Báo cáo số 138/BC-SKHĐT ngày 15/4/2022
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, kết quả công tác lập quy hoạch tỉnh 3
tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý II nbăm 2022; qua nghiên cứu dự thảo
Báo cáo định hướng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050 (Dự thảo bước 1); UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với các nội
dung dự thảo báo cáo trên và có ý kiến cụ thể như sau.
1. Cần có số liệu chứng minh việc xác định 04 cột trụ chủ đạo để thúc đẩy
phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn (ví dụ: Kinh tế cửa khẩu chiếm bao nhiêu %
trong tổng giá trị gia tăng (GRDP) của tỉnh trong thời gian vừa qua và dự báo
trong thời gian tới…) để từ đó lựa chọn cột trụ, xây dựng định hướng, tập trung
nguồn lực phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới cho phù hợp,
hiệu quả tối ưu nhất.
2. Cần nghiên cứu, hoàn thiện nội dung về định hướng phát triển công
nghiệp của tỉnh Lạng Sơn theo hướng bổ sung ưu tiên phát triển công nghiệp ở
huyện Đình Lập. Vì huyện Đình Lập có lợi thế gần cảng biển, sân bay của tỉnh
Quảng Ninh, có lợi thế nhất về phát triển điện gió,...
3. Cân nhắc về sử dụng chủ đề “Ăn, cầu nguyện và yêu” trong định
hướng phát triển thành phố Lạng Sơn, nên sử dụng chủ đề khác phù hợp hơn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND - UBND huyện;
- Lưu: VT.
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