
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 
 Số:          /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày    tháng    năm 2021 
V/v đôn đốc báo cáo số 

liệu các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất trên địa 

bàn huyện năm 2021 

  

  

  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã Công Sơn, Hải Yến, Hòa Cư, 

          Lộc Yên, Thanh Lòa, Xuân Long, Tân Liên, Thạch Đạn 

 

 Thực hiện Công văn số 1288/SCT-QLCN, ngày 13/9/2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp rà soát số liệu các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

UBND huyện đã ban hành Công văn số 2630/UBND-KTHT ngày 17/9/2021 

đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát số liệu các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quản lý, trong đó yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện thực hiện rà soát, cung cấp số liệu các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quản lý (theo biểu mẫu gửi 

kèm). Báo cáo kết quả rà soát gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp báo cáo 

Sở Công Thương trước ngày 30/9/2021. Tuy nhiên đến nay còn các xã Công Sơn, 

Hải Yến, Hòa Cư, Lộc Yên, Thanh Lòa, Xuân Long, Tân Liên, Thạch Đạn 

chưa có báo cáo cung cấp số liệu. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã nêu trên nghiêm túc thực hiện, khẩn 

trương cung cấp số liệu đến phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để gửi Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn tổng hợp trước ngày 08/10/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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