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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

xem xét phương án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng, huyện 

Hữu Lũng vào điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 

 

Ngày 20/7/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức 

cuộc họp xem xét phương án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng vào điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, 

ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng và đoàn công 

tác của Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (đơn vị đề xuất). 

Sau khi nghe đại diện Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh báo cáo phương án 

bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng, ý kiến của các cơ quan liên 

quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự quan tâm, tích cực của Công ty 

TNHH VSIP Bắc Ninh cùng với các sở, ban ngành của tỉnh trong việc phối hợp 

xây dựng Đề án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng vào điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2020 để trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định. Dự thảo Đề án đã cơ bản đáp ứng 

theo quy định của Nghị định số 82/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ 

quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, phù hợp với định hướng 

phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. 

UBND tỉnh nhất trí với đề xuất bổ sung Khu công nghiệp Hữu Lũng vào 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2020 trên cơ sở điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Đồng Bành 

và Khu công nghiệp Hồng Phong đã được phân khai tại Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn để bổ sung 

quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng. Tuy nhiên để đảm bảo việc điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp phù hợp với các quy hoạch có 

liên quan và tình hình thực tiễn địa phương, UBND tỉnh tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng, UBND huyện 
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Cao Lộc, Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan rà soát kỹ 

phần diện tích đất đã giao cho các dự án trong Khu công nghiệp Đồng Bành, 

Khu công nghiệp Hồng Phong và diện tích quỹ đất được hình thành gắn với 

tuyến đường đang xây dựng trong Khu công nghiệp Đồng Bành để tính toán giữ 

lại diện tích đất công nghiệp cho phù hợp; chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp còn 

lại theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ sẽ chuyển cho 

Khu công nghiệp Hữu Lũng. 

2. Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh phối hợp với Sở Xây dựng cập nhật lại 

quy mô diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng vào định hướng cơ cấu 

các phân khu trong quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp - đô thị - dịch 

vụ dọc theo tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

để triển khai thực hiện lập quy hoạch phân khu, đảm bảo có sự liên thông, kết 

nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với nhau. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát, cung cấp các số liệu tổng thể về kinh tế, xã hội và thông tin liên quan còn 

thiếu cho Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh để phục vụ việc hoàn chỉnh Đề án. 

4. Đề nghị Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh sớm hoàn thiện Đề án bổ sung 

quy hoạch Khu công nghiệp Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng vào điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn xem xét, trình UBND tỉnh; đồng thời phối 

hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn trong quá trình báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, CT,  

  GTVT, NN&PTNT; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện; Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng; 

- Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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