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Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Đề án 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Thông tin 

và Truyền thông; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc. 

 

Thực hiện Công văn số 90/TTg-CN ngày 22/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức lập quy 

hoạch chung xây dựng đối với Khu công nghiệp Hữu Lũng trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định. 

- Sau khi quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt, chủ trì phối hợp với 

các cơ quan liên quan tổ chức lập quy hoạch phân khu; phối hợp, hướng dẫn các 

nhà đầu tư, doanh nghiệp đề xuất dự án lập quy hoạch chi tiết, tổ chức thẩm 

định, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kêu gọi, thu hút 

nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm theo 

quy định của pháp luật; phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP 

ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh 

tế và điểm h khoản 1 Điều 31 của Luật đầu tư năm 2020.    

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 

quyết định thành lập Khu công nghiệp Hữu Lũng khi đủ các điều kiện theo quy 

định tại Điều 13 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ; 

phân kỳ thực hiện quy hoạch khu công nghiệp theo các giai đoạn trên cơ sở đảm 

bảo phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng, 

hạ tầng xã hội (nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm 

việc trong khu công nghiệp,…), bảo vệ môi trường; tránh tình trạng để đất hoang 
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hóa, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời 

sống của người dân trong khu vực bị thu hồi đất, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành liên quan tham 

mưu bố trí vốn và danh mục dự án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu 

công nghiệp Hữu Lũng hoặc huy động, kêu gọi xã hội hóa kinh phí thực hiện lập 

quy hoạch. 

- Cập nhật, bổ sung định hướng phát triển khu công nghiệp trong quá trình 

triển khai lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Quy hoạch; đảm 

bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của 

phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 

xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể các ngành, các cấp tổ chức triển 

khai thực hiện Công văn này; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2021. 

3. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn: 

- Thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy định của pháp luật; trong đó 

cần lưu ý thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng của tỉnh về phát 

triển khu công nghiệp; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đang 

đầu tư trong Khu công nghiệp Hồng Phong theo quy định của pháp luật.  

- Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công 

nghiệp Đồng Bành với quy mô diện tích còn lại theo Công văn số 90/TTg-CN 

ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ (nhiệm vụ đã được giao tại Công 

văn số 336/VP-KT ngày 27/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh); đồng thời chủ 

động triển khai thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh các thủ tục khác có liên 

quan đến việc điều chỉnh diện tích, ranh giới,... của Khu công nghiệp Đồng 

Bành (như việc điều chỉnh Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Đồng Bành,...). 

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng và các cơ quan liên quan 

tiếp tục thu hút đầu tư vào phần còn lại của Khu công nghiệp Đồng Bành; huy 

động các nguồn vốn đầu tư tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, 

phát triển đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp.  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện 

thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng theo từng giai 

đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, trình tự, 

thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính 

phủ, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.    

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây 

dựng và các sở, ngành liên quan bố trí kinh phí để thực hiện công tác lập quy 

hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hữu Lũng, điều chỉnh quy 
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hoạch chung Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Khu công nghiệp 

Đồng Bành và các khoản kinh phí cần thiết khác để đảm bảo thực hiện các 

nhiệm vụ, sớm thành lập và đưa Khu công nghiệp vào hoạt động. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

UBND các huyện liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung, lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất 05 

năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn; thực hiện các nhiệm vụ về đất đai, khoáng sản, 

môi trường,... theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng 

làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực triển khai thực 

hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ đầu tư, xây dựng và phát 

triển Khu công nghiệp Hữu Lũng.  

6. UBND huyện Hữu Lũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 

của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân trong khu vực 

hiểu rõ và ủng hộ chủ trương của tỉnh trong đầu tư, xây dựng và phát triển Khu 

công nghiệp Hữu Lũng; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện 

các thủ tục quy hoạch xây dựng, thủ tục thành lập, kêu gọi thu hút đầu tư vào 

Khu công nghiệp. 

7. UBND huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), trong 

đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động 

phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đến 

Khu công nghiệp Đồng Bành.  

8. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, 

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành liên 

quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trên trong quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện từ khâu lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư, thủ tục thành 

lập Khu công nghiệp Hữu Lũng, tổ chức bộ máy,… theo đúng quy định của 

pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&CN, VH-TT&DL; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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