
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN LÃNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1668/UBND-TCKH Văn Lãng, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo  

 Tờ trình, Nghị quyết đề nghị phê duyệt 

    danh mục dự án  thu hút đầu tư vào 

    tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

      Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 UBND huyện Văn Lãng nhận được Công văn số 868/SKHĐT-XTĐT ngày 

24/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến dự thảo trờ trình đề nghị 

phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 

2025.  

 Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Tờ trình, Nghị quyết đề nghị phê 

duyệt danh mục dự án  thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

UBND huyện Văn Lãng nhất trí với các nội dung và bố cục trong dự thảo. Tuy 

nhiên về nội dung dự án đầu tư huyện bổ sung một số nội dung như sau: 

 1. Nhất trí với tên dự án, quy mô, tổng mức đầu tư, hình thức, nguồn vốn 

đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Phi thuế quan thuộc Khu kinh tế của 

Khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, được tổng hợp tại Biểu 06 kèm theo Công văn số 

868/SKHĐT-XTĐT ngày 24/5/2021. 

 2. Qua rà soát, đối chiếu với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng 

phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, thông tin quan tâm từ các nhà đầu 

tư về các dự án. UBND huyện cập nhật lại thông tin dự án: Khu du lịch Xứ Lạng 

Thủy Vân Sơn và bổ sung 07 dự án, chi tiết tại biểu kèm theo. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng:TC-KH, TN&MT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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