
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 10 năm 2021 
V/v cung cấp thông tin, số liệu 

lập điều chỉnh Quy hoạch xây 

dựng Khu KTQP Mẫu Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn/QK1 đến năm 2025 

  

  
Kính gửi:   

- Ban CHQS huyện và các phòng: Tài nguyên và Môi 

trường; Kinh tế và Hạ tầng huyện; Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; Tài chính – Kế hoạch; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn, Công 

Sơn, Thanh Lòa. 
 

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 947/Đ-PTM ngày 

22/9/2021 của Đoàn 338 về việc thu thập thông tin, số liệu lập điều chỉnh Quy 

hoạch Xây dựng Khu KTQP Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn/QK1 đến năm 2025. Sau khi 

nghiên cứu, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao phòng phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND các xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn, Công Sơn, Thanh Lòa nghiên 

cứu, rà soát điều chỉnh quy hoạch các hạng mục thuộc quy hoạch khu KTQP Mẫu 

Sơn trên địa bàn huyện còn phù hợp với quy hoạch của huyện không? Đề nghị cắt 

bỏ những hạng mục nào không còn phù hợp hoặc đã được huyện đầu tư hoặc sẽ 

đầu tư (nếu có), đề xuất các hạng mục công trình bổ sung vào quy hoạch điều 

chỉnh, lựa chọn các nội dung thứ tự ưu tiên để đầu tư; cung cấp một số thông tin 

(Theo biểu gửi kèm). 

2. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp các hạng mục 

công trình nông thôn mới (Trong đề án đã được UBND huyện phê duyệt giai đoạn 

2021-2025) của các xã trong phạm vị Khu KTQP Mẫu Sơn, gồm: Xuất Lễ, Cao 

Lâu, Mẫu Sơn, Công Sơn, Thanh Lòa; 

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 (có liên quan đến các xã Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn, 

Công Sơn, Thanh Lòa) 

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021-2025; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và 

định hướng 2021-2025 của Ủy ban nhân dân huyện. 



 UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan tham mưu thực hiện và cung cấp 

thông tin trên về UBND huyện (Qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước 

10 giờ ngày 11/10/2021. 

5. Lịch làm việc cụ thể. 

- Buổi sáng ngày 07/10/2021 Đoàn 338 và đơn vị tư vấn đến làm việc với 

lãnh đạo UBND huyện thống nhất về thu thập thông tin số liệu lập điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng khu KTQP Mẫu Sơn . . . đến năm 2025. Mời đại diện lãnh đạo 

UBND huyện, lãnh đạo Ban CHQS huyện và các phòng TCKH, KTHT, TNMT, 

NN&PTNT, Văn phòng HĐND và UBND huyện dự làm việc. 

- Mời Đoàn 338 và đơn vị tư vấn đến làm việc tại các xã Xuất Lễ, Cao Lâu, 

Mẫu Sơn, Công Sơn và Thanh Lòa theo lịch của Đoàn 338. Giao UBND các xã 

phối hợp triển khai thực hiện theo quy định 

UBND huyện giao các phòng chức năng, UBND các xã Xuất Lễ, Cao Lâu, 

Mẫu Sơn, Công Sơn và Thanh Lòa tích cực triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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