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Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày          tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 

 Ngày 13/10/2021, UBND huyện nhận được Công văn số 847/BQLKKTCK-

VP ngày 08/10/2021 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc 

xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

KKTCK, KCN, CK giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, UBND các huyện và 

thành phố Lạng Sơn, Sau khi nghiên cứu dự thảo, UBND huyện Cao Lộc cơ bản 

nhất trí về nội dung văn bản và góp ý một số nội dung dự thảo như sau: 

 1. Về Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

KKTCK, KCN, CK giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, UBND các huyện và 

thành phố Lạng Sơn. 

 - Tại Phần I, Mục 1. Căn cứ pháp lý, dự thảo có nêu trùng lặp 2 lần căn cứ 

Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, đề nghị sửa lại. 

 2. Về Dự thảo quy chế phối hợp 

 - Tại mục 4, điểm a: “... xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng cấp huyện năm..” 

đề nghị sửa lại là: “... xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện ...” 

 - Cụm từ “hàng năm”, “hằng năm” cần thống nhất ghi là “hàng năm” 

trong toàn bộ văn bản. 

UBND huyện Cao Lộc góp ý kiến và đề nghị Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn xem xét tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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