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TỜ TRÌNH 

Về việc bổ sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn  

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn năm 2025  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ 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 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 Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát 

triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn năm 2025; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt bổ 

sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, vào trong quy hoạch 

phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh như sau: 

1. Sự cần thiết bổ sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ 

Theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND, huyện Chi Lăng không có đất quy 

hoạch cụm công nghiệp, cùng với KCN Đồng Bành hiện nay gặp khó khăn trong 

công tác thu hút đầu tư hạ tầng KCN dẫn đến không có quỹ đất đáp ứng sự dịch 

chuyển về địa điểm đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước; việc đưa vào vận hành khai thác thương mại tuyến đường cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn kết nối với Hà Nội, Hải Phòng... làm cho huyện Chi Lăng trở 

thành điểm quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Mặt khác tại 

tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh hiện nay các khu, cụm công nghiệp với tỷ lệ doanh 

nghiệp đã lấp đầy rất cao nên xu hướng trong năm 2022 và những năm tiếp theo 

các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp 

vào khu, cụm công nghiệp dọc hai bên đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn... 

Giai đoạn trước, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghiệp hoàn toàn phụ 

thuộc vào ngân sách nhà nước, ít có doanh nghiệp quan tâm đầu tư kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời với nhu cầu đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật công nghiệp lớn trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên tiến 

độ đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghiệp còn chậm, 
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không đồng bộ, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghiệp theo hình thức  cuốn 

chiếu ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh trong KCN, CCN, 

chưa đáp ứng yêu cầu về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật công nghiệp để thu  hút các 

dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện 

Chi Lăng nói riêng. Để thực hiện chủ trương thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh, tận 

dụng cơ sở hạ tầng công nghiệp theo mục tiêu, định hướng Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; huyện Chi Lăng đã 

mời gọi Liên danh: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Dung Linh 

và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 

nghiệp Sơn Mỹ khảo sát vị trí quy hoạch CCN phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ 

tại khu Làng Thành và khu Khung Thúng, thị trấn Đồng Mỏ có tổng diện tích 

70ha. 

Việc sớm bổ sung quy hoạch CCN vào Quy hoạch tỉnh đảm bảo thời gian 

triển khai các thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng CCN cần thiết sớm hoạt 

động, thu hút dự án thứ cấp trong năm 2024 là cơ hội huyện Chi Lăng phấn đấu 

đến năm 2025 xây dựng huyện trở thành một trong những huyện phát triển nhanh 

toàn diện, trong đó đặt ra chỉ tiêu cụ thể về thu nhập bình quân đầu người đạt 65 

triệu đồng; thu nội địa tăng bình quân hằng năm 12%; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng 

năm là 3%, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62% đã được UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Chi Lăng tại Quyết 

định số 876/QĐ-UBND ngày 24/4/2021. Để đạt thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Chi Lăng, trước 

mắt cần có quỹ đất công nghiệp sớm được triển khai đầu tư, thu hút các nhà đầu tư 

thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp, thu hút và tạo việc làm cho lao động, tăng 

dân số cơ học, nhu cầu nhà ở góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ của huyện 

phát triển. 

2. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện bổ sung quy hoạch 

Việc bổ sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ tại khu 

Làng Thành và khu Khung Thúng, thị trấn Đồng Mỏ có tổng diện tích 70ha đáp 

ứng điều kiện bổ sung quy hoạch phát triển CCN quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 

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

công nghiệp, cụ thể: 

(1) Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh; Quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành, sản 

phẩm liên quan khác trên địa bàn (Quy định tại điểm a khoản 1, Điều 7 của Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP): 

Phù hợp chủ trương, định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 45/NQ-TU về phát triển công nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Phù hợp quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 06/7/2021; nằm trong danh mục danh mục 
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dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 

2222/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt. 

(2) Có quỹ đất công nghiệp đủ để thành lập cụm công nghiệp mới (Quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP):  

Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng đã được UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 06/7/2021, cho 

thấy dự án có tên danh mục trong quy hoạch sử dụng đất kèm theo báo cáo thuyết 

minh được duyệt. 

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng đã được Hội 

đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh thẩm định, thông qua. Dự án 

đã được cập nhật trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quỹ đất cụm công nghiệp 

SKN thực hiện bổ sung có tổng diện tích 70 ha đảm bảo theo quy định bổ sung quy 

hoạch cụm công nghiệp. 

(3) Các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện không đáp ứng nhu cầu thuê 

đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân (Quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP):  

Theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND, huyện Chi Lăng không có đất quy 

hoạch CCN, cùng với KCN Đồng Bành gặp khó khăn trong công tác thu hút đầu tư 

hạ tầng KCN dẫn đến không có quỹ đất đáp ứng sự dịch chuyển về địa điểm đầu 

tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

(4) Xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP): Đã có Liên 

danh đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Dung Linh và 

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp 

Sơn Mỹ. 

3. Tóm tắt nội dung bổ sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn 

Đồng Mỏ vào Quy hoạch 

Tên gọi vị trí cần bổ sung quy hoạch: Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị 

trấn Đồng Mỏ 

Vị trí, địa điểm, diện tích: Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. Tổng diện tích khoảng 70 ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: Vị trí quy hoạch hiện trạng chủ yếu là đất rừng sản 

xuất (41,38ha) do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng, còn lại xen kẽ các loại 

đất như: Đất trồng lúa (16,96ha), cây trồng hằng năm, đất trồng cây lâu năm,... 

Diện tích đất do UBND huyện quản lý 40.511,2m2 (đất bãi xử lý rác thải cũ).  

- Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn được định hướng phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu. Các ngành 

nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp bao gồm: 
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+ Nhóm các dự án chế biến nông sản; 

+ Nhóm các dự án điện, điện tử, viễn thông, điện lạnh; 

+ Nhóm các dự án chế biến giấy; 

+ Nhóm các dự án chế biến lâm sản; 

+ Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng; 

+ Nhóm các dự án may mặc; 

+ Nhóm các dự án chế biến thực phẩm, nước giải khát; 

+ Nhóm các dự án về dược phẩm, mỹ phẩm; 

+ Nhóm các dự án văn phòng phẩm; 

+ Nhóm các dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; 

+ Nhóm sản xuất giấy từ bột giấy tái chế (nguyên liệu bột giấy được thu mua 

từ các đơn vị khác, không sản xuất bột giấy tái chế); 

+ Nhóm các dự án sản xuất các sản phẩm nhựa (Ngành nước, gia dụng, công 

nghiệp) với điều kiện nguyên liệu sử dụng sản xuất là hạt nhựa; 

+ Nhóm các dự án sản xuất các linh kiện, phụ kiện kim loại ngành nước với 

điều kiện trong quy trình sản xuất không có công đoạn nấu luyện kim loại, xi mạ. 

- Tiến độ đầu tư: Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, Quyết định giao đất, thời 

gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ… 

+ Trong năm 2022: Hoàn thành giai đoạn bổ sung quy hoạch CCN và chuẩn 

bị đầu tư bao gồm Quyết định thành lập CCN trong đó có nội dung giao cho Chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; 

+ Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp Quyết định giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất: 06/2023; 

+ Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 1/500, cấp Quyết định phê duyệt quy hoạch 

1/500: 8/2022; 

+ Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, cấp Quyết định phê duyệt 

dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở: 10/2022 

+ Khởi công xây dựng: 12/2022 – 05/2024 

- Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động: 6/2024 

- Thời gian hoạt động của dự án là 70 năm, bắt đầu từ 6/2022 Thời gian vận 

hành dự án tính là 70 năm bắt đầu từ tháng 6 năm 2024 

- Dự án được đề xuất thực hiện bởi gồm 02 đơn vị sẽ thực hiện liên danh đầu tư, 

cụ thể 

+ Nhà đầu tư thứ nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG DUNG LINH; là đơn vị chính đại diện Liên danh giao dịch, làm việc 
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các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ theo quy định. Địa 

chỉ: Số 168 Bến Bắc, phường Tam Thanh, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Nhà đầu tư thứ hai: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH 

DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ. Địa chỉ: Thôn 

3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

- Tổng vốn đầu tư cụm công nghiệp dự kiến: 601,4673 tỷ đồng (Bằng chữ: 

Sáu trăm linh một tỷ, bốn trăm sáu mươi bẩy triệu đồng./.)  

Trong đó khả năng huy động tự có của Liên danh là 113,9 tỷ đồng (Chiếm 

18.937%); vốn vay huy động 487,566 tỷ đồng (chiếm 81,063%)   

4. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị dự án khi triển khai được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về phát 

triển cụm công nghiệp và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác áp dụng cho địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. 

UBND huyện Chi Lăng kính đề nghị Sở Công Thương thẩm định, trình 

UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định sớm bổ sung Cụm công nghiệp phía 

Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn năm 2025 để có cơ sở triển khai dự án 

trong năm 2022. 

 (Kèm theo: Báo cáo về việc bổ sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị 

trấn Đồng Mỏ vào trong quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2011-2020 và hồ sơ nhà đầu tư, tài liệu có liên quan) 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;  

- Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn;  

- CT, các PCT UBND huyện;    

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;                                                                                                

- Lưu: VT, KT&HT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 
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