
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 563/BC-UBND Chi Lăng, ngày 06 tháng 9 năm 2019 

BÁO CÁO 
Hiện trạng, cơ cấu loại đất, tổng số hộ dân và khái toán sơ bộ kinh phí  

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu công nghiệp Đồng Bành 
  

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

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Công văn số 
1264/SKHĐT-TTXTĐT ngày 03/9/2019 về việc cung cấp thông tin Khu công 
nghiệp Đồng Bành, UBND huyện Chi Lăng báo cáo hiện trạng, cơ cấu loại đất, 
tổng số hộ dân và khái toán sơ bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu 
công nghiệp Đồng Bành như sau: 

1. Về quy hoạch:  

Khu công nghiệp Đồng Bành được quy hoạch với các nội dung: 

- Diện tích 321,75ha; 

- Trên địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và 07 thôn của thị trấn Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng, trong đó có 03 thôn nằm hoàn toàn trong ranh giới quy 
hoạch là Yên Thịnh, Trung Mai và Chiến Thắng và 04 thôn có một phần diện 
tích nằm trong ranh giới quy hoạch là Cây Hồng, Lân Bông, Xóm Ná, Pha Lác; 

- Tổng số hộ dự kiến bị ảnh hưởng là 926 hộ với 3.876 nhân khẩu, trong 
đó, địa bàn huyện Chi Lăng dự kiến ảnh hưởng là 450 hộ với 2.488 nhân khẩu. 

2. Về các nội dung đã triển khai thực hiện: 

UBND huyện Chi Lăng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành 
công bố công khai quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Kết quả đầu tư xây dựng cụ thể 
như sau: 

- Số lượng công trình đã được đầu tư là 03 công trình: Nhà máy xi măng 
Đồng Bành, đường giao thông KCN Đồng Bành giai đoạn 1, đường giao thông 
KCN Đồng Bành giai đoạn 1. Trong đó: 

+ Nhà máy xi măng Đồng Bành đã đi vào hoạt động ổn định; 

+ Đường giao thông KCN Đồng Bành giai đoạn 1 đã hoàn thành giải 
phóng mặt bằng và bắt đầu xây dựng; 

+ Đường giao thông KCN Đồng Bành giai đoạn 2 đã hoàn thành giải 
phóng mặt bằng được 4,95ha. 

- Diện tích đã thực hiện là 46,715ha chiếm 14,51% diện tích quy hoạch; 

- Số người có đất thu hồi là 152 người (chưa tính Nhà máy xi măng 
Đồng Bành); 



 

2 

- Số lượng thửa đất thu hồi là 339 thửa (chưa tính Nhà máy xi măng 
Đồng Bành); 

- Số hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ là 684 (chưa tính Nhà 
máy xi măng Đồng Bành); 

- Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất, người bị ảnh 
hưởng là 89.920.717.450 đồng; 

- Di chuyển chỗ ở, tái định cư phân tán cho 67 hộ gia đình. 

- Số lượng nhà đầu tư hiện tại là 02:  

+ Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành đã hoạt động; 

+ Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn (02ha) đã hoàn thành thủ tục thuê 
đất, chưa xây dựng; 

- Số lượng nhà đầu tư đang đề xuất đầu tư là 03: 

+ Công ty cổ phần Phú Lâm Lạng Sơn đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất 
phân bón vi sinh trên diện tích khoảng 0,77ha; 

+ Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Vạn Nhựa đề xuất thực hiện 
dự án nhà máy sản xuất vật liệu silicon trên diện tích 0,62ha; 

+ Công ty TNHH CORUNDUM Lạng Sơn Việt Nam đề xuất dự án đầu 
tư xây dựng Xưởng chế biến hạt mài Corindon Chi Lăng trên diện tích 2,4ha. 

3. Về các nội dung cần tiếp tục triển khai 

Trong thời gian tới cần thu hút đầu tư để lấp đầy diện tích chưa triển 
khai là 275,0435ha (trên cả địa bàn huyện Chi Lăng và xã Hòa Lạc, huyện Hữu 
Lũng) với số tiền đầu tư dự kiến là 916.512.782.658 đồng, số hộ gia đình trên 
địa bàn thị trấn Chi Lăng phải di chuyển chỗ ở là 383 hộ. 

UBND huyện Chi Lăng trân trọng báo cáo (có biểu kết quả thực hiện và 
biểu dự kiến kinh phí gửi kèm theo Báo cáo này)./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện;                                                                   
- CT, PCT UBND huyện; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
- Lưu: VT, TNMT, LAT. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
  
 
 
 

Vi Nông Trường 
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