
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số:          /UBND-KTHT 
 

V/v tham gia ý kiến về 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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Đình Lập, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 

 Thực hiện nội dung yêu cầu tại Giấy mời số 231/GM-UBND ngày 

03/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh (ngày 07 tháng 6 năm 2022);  

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 197/BC-SKHĐT ngày 26/5/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về 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, UBND huyện 

Đình Lập nhất trí với nội dung Báo cáo, thống nhất đề xuất thực hiện trình tự 

thành lập Cụm công nghiệp theo Phương án 2 (Thành lập Cụm công nghiệp theo 

quy định của Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; thành lập hội đồng 

đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; 

không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư). Việc lựa chọn Phương 

án 2 sẽ thuận lợi cho việc thu hút các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thành lập 

các cụm công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp 

được đầu tư xây dựng đồng bộ...  

UBND huyện Đình Lập kính gửi Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tổng 

hợp./.  
 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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