
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /TB-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ  

tịch UBND tỉnh ngày 13/01/2022 về xem xét thành lập cụm công nghiệp Bắc 

Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 13/01/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo thẩm định số 

282/BC-SCT ngày 31/12/2021 về thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện 

Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ 

VN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Bắc Sơn, 

Công ty cổ phần đầu tư TDG Globa. Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo, ý 

kiến của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 nằm trong Quy hoạch các cụm công nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025; hiện nay đã thu hút được 

nhà đầu tư đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Việc thành lập cụm công 

nghiệp Bắc Sơn 2 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 45/NQ-TU về phát triển công 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thành 

phần hồ sơ cơ bản đã đáp ứng theo các quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-

CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về thành lập cụm công nghiệp. 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập cụm công nghiệp Bắc Sơn 2  

như đề xuất của Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 282/BC-SCT ngày 

31/12/2021. Giao Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia, tham mưu 

UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục tiếp theo để thành lập cụm công nghiệp 

Bắc Sơn 2 theo quy định trong tháng 02/2022./.   
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, KH&ĐT, TC, XD,  

  TN&MT, GTVT, NN&PTNT; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- Công ty cổ phần đầu tư TDG Globa; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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