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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Văn Lãng 

 
 

 

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 

của Bộ Công thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thành 

lập Cụm công nghiệp Văn Lãng tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

có diện tích 50,0 ha thuộc quy hoạch các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát 

triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2015 như sau: 

 1. Ngày 08/7/2021, UBND huyện Văn Lãng đã tiếp nhận 01 hồ sơ đăng 

ký chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Văn Lãng do Công 

ty TNHH MTV GM Invest đề xuất (địa chỉ: Tầng 02, toàn nhà trung tâm 

thương mại Interserco, số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). 

2. Để đảm bảo thực hiện thủ tục theo quy định, đảm bảo việc lựa chọn nhà 

đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp được công khai, minh 

bạch; UBND huyện Văn Lãng thông báo tiếp tục nhận hồ sơ thành lập Cụm 

công nghiệp Văn Lang của các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Trang thông tin điện 

tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Tân Mỹ.  

Thời gian thực hiện đăng tải và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 12/7/2021 đến hết 

ngày 20/8/2021 (trong giờ hành chính). 

Nơi tiếp nhận: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn). 

Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 68/2017/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ. 

Sau ngày 01/8/2021, UBND huyện sẽ không tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng 

ký chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Văn Lãng. Trong thời 

gian tiếp nhận hồ sơ còn hiệu lực, trường hợp có thêm đơn vị đăng ký làm chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp, có hồ sơ đáp ứng quy định tại điểm 

b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính 
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phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, UBND huyện sẽ tiếp tục lập, hoàn 

thiện hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp gửi Sở Công Thương trù trì thẩm định 

theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định 68/2017/NĐ-CP. 

(Gửi kèm Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và biểu hướng dẫn 

mẫu hồ sơ tại phụ lục II Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2021 của Bộ 

Công Thương)   

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, 

hợp tác xã biết và đăng ký theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng KT&HT, TC-KH, TN&MT 

VH&TT huyện; 

- UBND xã Tân Mỹ (niêm yết công khai tại trụ 

sở UBND xã); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Nhớ 
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