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THÔNG BÁO  

Về việc chấm dứt việc nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án xây 

dựng, quản lý và kinh doanh Cụm công nghiệp Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng 

 

 

Kính gửi: Liên doanh Công ty Cổ phần tập đoàn Thương mại đầu tư Atlantic 

– Công ty cổ phần phát triển và đầu tư PHP. 

 

Thực hiện Công văn số 5388/VP-KT ngày 09/12/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chấm dứt việc nghiên cứu, khảo sát cụm công 

nghiệp của Liên doanh Công ty Cổ phần tập đoàn Thương mại đầu tư Atlantic – 

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư PHP; đinh hướng xem xét, cho phép khảo sát, 

lập hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện Hữu Lũng thông báo về việc chấm dứt triển khai việc khảo 

sát, lập quy hoạch, lập dự án xây dựng, quản lý và kinh doanh Cụm công nghiệp 

Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng của Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Thương mại 

đầu tư Atlantic – Công ty cổ phần phát triển và đầu tư PHP. Lý do: Liên doanh 

Công ty không chứng minh, cung cấp được hồ sơ năng lực tài chính đảm bảo đáp 

ứng việc lập dự án xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hòa 

Sơn, huyện Hữu Lũng theo quy định của pháp luật và cam kết rút không tham gia 

vào dự án Cụm công nghiệp Hòa Sơn của chính Nhà đầu tư tại Văn bản số 09/CV-

KHTT ngày 28/9/2021. 

UBND huyện thông báo để Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Thương 

mại đầu tư Atlantic – Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư PHP được biết và thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Công thương;   

- CT, các PCT UBND huyện;   

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;                                                                                          

- Lưu: VT, KT&HT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh                                                             
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