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THÔNG BÁO 

Về việc công bố, công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng 

Khu công nghiệp Hữu Lũng, 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 Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-

CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ ban 

hành quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công 

nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Hữu Lũng thông báo công bố 

công khai đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan với nội dung như sau: 

1. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại huyện Hữu 

Lũng, UBND huyện thực hiện công bố, công khai, đăng tải quyết định và hồ sơ 

bản vẽ đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Hữu Lũng (https:// 

huulung.langson.gov.vn). 

* Phạm vi ranh giới: Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa giới hành chính 

của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, có phạm vi ranh giới như 

sau:  

- Phía Bắc giáp thôn Na Ví và thôn Đồng Gia, xã Hồ Sơn. 

- Phía Nam giáp thôn Suối Ngang 1, xã Hòa Thắng. 

- Phía Đông giáp đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn. 
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- Phía Tây giáp đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

* Quy mô: 

- Diện tích lập quy hoạch: 599,76 ha (600ha). 

- Quy mô lao động khoảng 42.000 người.  

2. Nội dung Quyết định phê duyệt và hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch chung 

xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (kèm theo file đính kèm 

thông báo này). 

3. Đề nghị UBND các xã Hồ Sơn, Hòa Thắng   

- Niêm yết, công khai Quyết định và hồ sơ bản vẽ quy hoạch chung xây 

dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tại trụ sở UBND các xã. 

- Thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong xã về phạm vi, ranh giới 

quy hoạch theo đồ án được phê duyệt. 

4. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Hữu 

Lũng đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng. 

Thời gian công bố, công khai đồ án tính từ ngày thông báo này được ký, 

UBND huyện Hữu Lũng trân trọng thông báo ./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMT TQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện;  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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