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THÔNG BÁO 

Dừng thẩm định Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3, 

 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình. 

Ngày 20/10/2020, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhận được Tờ trình số 

219/TTr-UBND ngày 20/10/2021 của UBND huyện Lộc Bình về việc thành lập 

Cụm công nghiệp Na Dương 3 và Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp, Đơn 

đăng ký chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Na Dương 3 của 

Công ty TNHH MTV Đức Kiên Lạng Sơn (Chủ đầu tư) và tài liệu liên quan kèm 

theo. Sau khi xem xét, do Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3 chưa đầy 

đủ và không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 11 Nghị định 68/2017/NĐ-CP 

ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Sở Công 

Thương đã ban hành văn bản số 1552/SCT-QLCN ngày 28/10/2021 yêu cầu Ủy 

ban nhân dân huyện Lộc Bình phối hợp với Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ thành lập 

Cụm công nghiệp Na Dương 3 theo quy định và Văn bản số 1992/SCT-QLCN 

ngày 31/12/2022 để đôn đốc thực hiện. 

Ngày 17/3/2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 625/UBND-

KTHT của UBND huyện Lộc Bình về việc báo cáo tình hình hoàn thiện hồ sơ 

thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3, theo đó đã nhiều lần đôn đốc Chủ đầu tư 

đề hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Sở Công Thương nhưng Chủ đầu tư không 

phối hợp, không hoàn thiện bổ sung hồ sơ cũng như không có văn bản xin gia hạn 

thời gian hoàn thiện hồ sơ.  

Việc Chủ đầu tư không cung cấp bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thành lập 

Cụm công nghiệp Na Dương 3 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định thành lập 

cụm công nghiệp theo dự kiến, bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư của các doanh nghiệp 

khác, không còn đủ cơ sở để tiếp tục xem xét. Vậy Sở Công Thương thông báo 

dừng thẩm định thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3 theo đề nghị của UBND 

huyện Lộc Bình. 

Đề nghị UBND huyện Lộc Bình thông báo cho Chủ đầu tư biết về chủ 

trương trên của Sở Công Thương, thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Đông Quan. Đồng thời tiếp tục 

mời gọi, xúc tiến các Nhà đầu tư quan tâm đăng ký đề nghị làm Chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Na Dương 3 theo quy định.  
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Sở Công Thương thông báo để Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình biết, thực 

hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website của Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLCN. 
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