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QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch phát triển  

các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;  

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 

11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

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

nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy 

hoạch thời kỳ 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch 

phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 18/TTr-SCT 

ngày 17/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch phát 

triển 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 31/12/2015 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Đình Lập.  

2. Diện tích: 71,39 ha.  

3. Địa điểm: xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.  
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4. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: công nghiệp chế biến gỗ, nhựa thông, 

nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, 

thiết bị y tế, điện lạnh, may mặc, chế biến thực phẩm, nước giải khát, kho vận và 

một số ngành nghề khác.  

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đình 

Lập, các cơ quan liên quan triển khai lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp, thành lập cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 

và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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