
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-TCKH 

V/v bổ sung số liệu vào Danh 

mục Dự án trên địa bàn huyện 

Cao Lộc tích hợp Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

           Cao Lộc, ngày      tháng 7 năm 2021 

                           

 

                            Kính gửi: - Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

                                              trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo  

                                               dục và Đào tạo, Văn hoá thông tin, Lao động thương  

                                            binh, xã hội – Dân tộc;  

                                          - Trung tâm Y tế huyện. 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn và công tác phối hợp với Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn triển 

khai khảo sát, thu thập thông tin phục vụ Quy hoạch tỉnh tại huyện Cao Lộc.  

Hiện nay bản Dự thảo Báo cáo Phương án phát triển huyện Cao Lộc đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do đơn vị tư vấn lập còn thiếu số liệu trong 

Danh mục dự án trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu Trưởng các cơ quan, đơn vị theo từng Danh mục dự 

án đã đề xuất khẩn trương nhập bổ sung đầy đủ số liệu vào Biểu để hoàn chỉnh 

bản Dự thảo “BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 

HUYỆN CAO LỘC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050” gửi 

Biểu đầy đủ số liệu về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) chậm nhất 

ngày 20/7/2021.   

 (Có Biểu danh mục Dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 gửi kèm). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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