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BÁO CÁO  

Bổ sung cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập vào quy hoạch 

 phát triển các cụm công nghiệp trên địa bản tỉnh Lạng Sơn                                                                                                                                        

 

1. Căn cứ pháp lý 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Luật Đất đai năm 2013; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Doanh nghiệp năm 

2014; 

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

phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định só 68/2017/NĐ-CP; 

Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 quy định, hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 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; 

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; 

Báo cáo số 650/BC-UBND ngày 22/9/2020 của UBND huyện Đình Lập 

về đề xuất quy hoạch cụm công nghiệp; 

Văn bản số 3969/VP-KT ngày 30/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập tại Báo cáo số 

650/BC-UBND ngày 21/9/2020; Văn bản số 474/VP-KT ngày 05/02/2021 của 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung cụm công nghiệp huyện Đình 

Lập vào quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh; 

Văn bản số 221/BC-SCT ngày 30/10/2020 của Sở Công Thương về việc 

báo cáo đề xuất quy hoạch Cụm công nghiệp trên địa bàn; Văn bản số 270/SCT-

QLCN ngày 03/3/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn các bước lập hồ 

sơ bổ sung quy hoạch cụm Công Nghiệp tại huyện Hữu Lũng và Đình Lập. 

  2. Sự cần thiết bổ sung cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập 

vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bản tỉnh Lạng Sơn. 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn, có vị trí địa lý phía Bắc giáp huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng 
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Tây - Trung Quốc; phía Đông giáp huyện Bình Liêu và huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh; phía Tây giáp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía Nam giáp 

huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 

118.954,9 ha, dân số là 28.254 người. 

Trên địa bàn huyện có hai tuyến đường giao thông chính đi qua là Quốc lộ 

4B và Quốc lộ 31. Trong đó Quốc lộ 4B chạy dọc theo vành đai Đông Bắc và là 

con đường ngắn nhất nối tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Lạng Sơn và từ đó sang các 

tỉnh khác như Thái Nguyên, Cao Bằng,… Tuyến Quốc lộ 31 bắt đầu từ thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đi qua thị trấn Đình Lập đến Bản Chắt, xã Bính 

Xá (giáp biên giới Trung Quốc). Đây là 02 tuyến đường giao thông có vai trò 

quan trọng cả trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và lĩnh vực quân sự, an 

ninh quốc phòng, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế, giao thương với các tỉnh 

xung quanh, mở ra những cơ hội lớn thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. 

Hiện nay, các doanh nghiệp của các nước phát triển tại Châu Âu, Châu Á và 

Mỹ đang có làn sóng mạnh mẽ chuyển dịch hướng đầu tư sang thị trường các nước 

Đông Nam Á mà đặc biệt là Việt Nam. Trong đó, đã có nhiều nhà đầu tư trong 

nước, ngoài nước quan tâm và có nhu cầu đầu tư vào địa phương với điều kiện về 

hạ tầng đồng bộ, mặt bằng thuận lợi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ hội 

tốt cho địa phương và tỉnh Lạng Sơn thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. 

Thực hiện các mục tiêu về phát triển công nghiệp của địa phương, công 

nghiệp được ưu tiên tạo điều kiện phát triển trên cơ sở khai thác các lợi thế của 

địa phương và của tỉnh về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng giao thông, nguồn lực con 

người, quỹ đất để thu hút đầu tư; cùng với chủ trương các cụm công nghiệp 

thành lập mới phải được đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật hoàn 

chỉnh, đồng bộ và đi trước, đáp ứng đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất để thu 

hút các nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu thuê đất để sản xuất - kinh doanh, phục vụ 

mục tiêu phát triển kinh - tế xã hội của địa phương và của tỉnh trong giai đoạn 

trước mắt và lâu dài. 

Trên cơ sở những thế mạnh về nguồn nguyên liệu cho sản xuất công 

nghiệp dồi dào, giao thông thuận tiện, để đẩy mạnh thu hút đầu tư và tạo nên sự 

phát triển bền vững thì việc thành lập các cụm công nghiệp tập trung là hết sức 

cần thiết và phù hợp. 

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện chỉ có 01 Cụm công nghiệp 

đang hoạt động tại huyện Cao Lộc với tổng diện tích 8,5 ha, điều này cho thấy 

việc đầu tư hạ tầng phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa tương 

xứng với tiềm năng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định 

số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy 

hoạch các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2011-2020 thì huyện Đình Lập chưa có vị trí nào thuộc Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp. Vì vậy, việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp 

Đình Lập, huyện Đình Lập với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của xã Đình 

Lập và các xã, thị trấn lân cận để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho lao động của địa phương, khai thác hiệu quả quỹ đất góp phần thúc đẩy phát 
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triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đình Lập, đồng thời thực hiện tốt việc thu 

hút và kêu gọi đầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Để thực hiện chủ trương thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh, UBND huyện 

Đình Lập đã đồng hành cùng doanh nghiệp để xác định vị trí, quy mô các dự án 

trên địa bàn huyện. Hiện nay có doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh 

doanh An Phú Hưng có nguyện vọng được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 

hoàn chỉnh, đồng bộ đủ điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu thuê đất 

để sản xuất, tận dụng hợp lý nguồn lực hiện có của địa phương. 

Vì vậy, để thực hiện tốt hoạt động thu hút đầu tư, việc thành lập cụm 

công nghiệp được đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, 

đồng bộ và đi trước, đáp ứng đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các 

nhà đầu tư thứ cấp, thực hiện tốt việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp, quản 

lý môi trường thì việc bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập, 

với diện tích khoảng 75 ha vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn là rất cần thiết. 

3. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện bổ sung cụm công nghiệp 

Đình Lập vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bản tỉnh 

Lạng Sơn 

3.1. Đối với điều kiện: Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 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 ngày 25/5/2017 của Chính phủ). 

- 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; 

- Văn bản số 474/VP-KT ngày 05/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc bổ sung cụm công nghiệp huyện Đình Lập vào quy hoạch cụm 

công nghiệp tỉnh; Văn bản số 270/SCT-QLCN ngày 03/3/2021 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện các bước lập hồ sơ bổ sung 

quy hoạch cụm công nghiệp tại huyện Hữu Lũng và Đình Lập. 

3.2. Đối với điều kiện: 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 ngày 25/5/2017 của Chính phủ ). 

- Hiện trạng đất đề nghị bổ sung cụm công nghiệp Đình Lập 75 ha, thuộc 

một phần thửa đất số 232 và 240, tờ bản đồ đất lâm nghiệp số 5 xã Đình Lập, 

thuộc thôn Khe Mạ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập (khu đất đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thuê đất tại Quyết 

định số 392/QĐ-UBND ngày 26/02/2018) và đất canh tác nông nghiệp của 

người dân xen kẽ tổng diện tích khoảng 10,6 ha trong đó có 7,7 ha là đất trồng 

lúa. 
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- Đối với đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Tổng Công ty 

Lâm nghiệp Việt Nam đã nhất trí để huyện quy hoạch Cụm công nghiệp tại Văn 

bản số 316/HĐQT-LN ngày 01/9/2020. 

3.3. Đối với điều kiện: 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 

ngày 25/5/2017 của Chính phủ). 

- Hiện nay trên địa bàn huyện Đình Lập chưa có cụm công nghiệp nào 

được thành lập, không đáp ứng được nhu cầu thuê đất để đầu tư, sản xuất kinh 

doanh của các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp. 

- Qua khảo sát, có một số các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất để đầu tư sản 

xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được bổ 

sung, thành lập, cụ thể như sau: 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Nhu cầu 

thuê đất 

Lĩnh vực 

hoạt động 

1 

 

TỔNG CÔNG TY LÂM 

NGHIỆP VIỆT NAM - 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

Số 127 phố Lò 

Đúc, phường 

Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

10 ha 

Sản xuất, 

chế biến 

lâm sản 

2 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG KHANG PHÁT LS  

Thôn Văn Miêu, 

xã Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

3 ha 
Vật liệu 

xây dựng 

3 

 

CÔNG TY TNHH MTV 

NGUYÊN DU  

Thôn Phai Sào, 

xã Tri Phương, H. 

Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn 

2 ha 

Sx đồ uống 

không cồn, 

nước 

khoáng 

4 
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT ĐỒ GỖ ĐẠI VIỆT 

Xã Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

3 ha Đồ gỗ 

5 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU THANH AN 

Khối 7, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

TP. Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

3 ha 

Bán buôn 

thiết bị 

máy nông 

nghiệp. 

6 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ PHÚC LỢI 

Thôn Đồng Đĩnh, 

xã Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

5 ha 
Sản xuất 

giấy 

https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/140/san-xuat-do-uong-khong-con-nu%E1%BB%9Bc-khoang
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/140/san-xuat-do-uong-khong-con-nu%E1%BB%9Bc-khoang
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/140/san-xuat-do-uong-khong-con-nu%E1%BB%9Bc-khoang
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/140/san-xuat-do-uong-khong-con-nu%E1%BB%9Bc-khoang
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1737087/4900859296-cong-ty-tnhh-san-xuat-do-go-dai-viet
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1737087/4900859296-cong-ty-tnhh-san-xuat-do-go-dai-viet
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1573410/4900838105-cong-ty-tnhh-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thanh-an
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1573410/4900838105-cong-ty-tnhh-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thanh-an
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1573410/4900838105-cong-ty-tnhh-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thanh-an
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1493597/4900827463-cong-ty-tnhh-tong-hop-thuong-mai-va-dich-vu-phuc-loi
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1493597/4900827463-cong-ty-tnhh-tong-hop-thuong-mai-va-dich-vu-phuc-loi
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1493597/4900827463-cong-ty-tnhh-tong-hop-thuong-mai-va-dich-vu-phuc-loi
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CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HOA SEN TẠI CAO LỘC - 

LẠNG SƠN 

Quốc lộ 1A, thôn 

Nà Soong, Xã 

Yên Trạch, 

Huyện Cao Lộc, 

Tỉnh Lạng Sơn 

5 ha 
Gia công 

cơ khí 

8 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG 

ANH LS 

Đường Tam 

Thanh, phường 

Tam Thanh, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

10 ha 

Kho bãi 

và lưu giữ 

hàng hóa 

9 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THANH BÌNH 

Thôn Lán Thán, 

xã Hòa Thắng, 

huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 
3 ha 

Sản xuất 

vật liệu 

xây dựng 

từ đất sét 

 

10 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT CHÍNH NGHĨA 

Số 54 đường Lê 

Lai, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

1,5 ha 

Chế biến, 

bảo quản 

thịt và các 

sản phẩm 

từ thịt 

 

11 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG AN PHÁT 

LẠNG SƠN 

Thôn Xa, Xã 

Minh Hòa, Huyện 

Hữu Lũng, Tỉnh 

Lạng Sơn 5 ha 

Sx bê tông, 

các sản 

phẩm từ xi 

măng và 

thạch cao 

12 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LOGISTICS QUỐC TẾ 

LẠNG SƠN 

Đường Bà Triệu, 

Phường Hoàng 

Văn Thụ, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

12 ha 

Kho bãi 

và lưu giữ 

hàng hóa 

13 

CÔNG TY TNHH MTV 

HOÀNG TÙNG LẠNG 

SƠN 

Phường Chi Lăng, 

TP. Lạng Sơn, 

Tỉnh Lạng Sơn 

3 ha 

Khai thác 

lâm sản 

khác trừ gỗ 

14 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN VIỆT BẮC 

Xã Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn 

1,5 ha 

Vật liệu 

xây dựng, 

điện tử 

https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1488015/3700381324-415-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen-tai-cao-loc-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1488015/3700381324-415-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen-tai-cao-loc-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1488015/3700381324-415-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen-tai-cao-loc-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1488015/3700381324-415-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen-tai-cao-loc-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1480025/4900824864-cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-hoang-anh-ls
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1480025/4900824864-cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-hoang-anh-ls
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1480025/4900824864-cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-hoang-anh-ls
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1479689/4900822144-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-thanh-binh
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1479689/4900822144-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-thanh-binh
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1479689/4900822144-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-thanh-binh
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1479689/4900822144-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-thanh-binh
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/224/san-xuat-vat-lieu-xay-dung-tu-dat-set
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/224/san-xuat-vat-lieu-xay-dung-tu-dat-set
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/224/san-xuat-vat-lieu-xay-dung-tu-dat-set
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/224/san-xuat-vat-lieu-xay-dung-tu-dat-set
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1477591/4900824166-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-san-xuat-chinh-nghia
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1477591/4900824166-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-san-xuat-chinh-nghia
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1477591/4900824166-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-san-xuat-chinh-nghia
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/106/che-bien-bao-quan-thit-va-cac-san-pham-tu-thit
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/106/che-bien-bao-quan-thit-va-cac-san-pham-tu-thit
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/106/che-bien-bao-quan-thit-va-cac-san-pham-tu-thit
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/106/che-bien-bao-quan-thit-va-cac-san-pham-tu-thit
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/106/che-bien-bao-quan-thit-va-cac-san-pham-tu-thit
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1468324/4900822070-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-an-phat-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1468324/4900822070-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-an-phat-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1468324/4900822070-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-an-phat-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/230/san-xuat-be-tong-va-cac-san-pham-tu-xi-mang-va-thach-cao
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/230/san-xuat-be-tong-va-cac-san-pham-tu-xi-mang-va-thach-cao
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/230/san-xuat-be-tong-va-cac-san-pham-tu-xi-mang-va-thach-cao
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/230/san-xuat-be-tong-va-cac-san-pham-tu-xi-mang-va-thach-cao
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/230/san-xuat-be-tong-va-cac-san-pham-tu-xi-mang-va-thach-cao
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1463435/4900821408-cong-ty-co-phan-logistics-quoc-te-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1463435/4900821408-cong-ty-co-phan-logistics-quoc-te-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1463435/4900821408-cong-ty-co-phan-logistics-quoc-te-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/616/kho-bai-va-luu-giu-hang-hoa
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/616/kho-bai-va-luu-giu-hang-hoa
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/616/kho-bai-va-luu-giu-hang-hoa
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1447617/4900818839-cong-ty-tnhh-mtv-hoang-tung-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1447617/4900818839-cong-ty-tnhh-mtv-hoang-tung-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/doanh-nghiep/1447617/4900818839-cong-ty-tnhh-mtv-hoang-tung-lang-son
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/61/khai-thac-lam-san-khac-tru-go
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/61/khai-thac-lam-san-khac-tru-go
https://diachidoanhnghiep.org/nganh-nghe/61/khai-thac-lam-san-khac-tru-go
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4. Nội dung bổ sung cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập vào 

quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

4.1. Nội dung bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập 

- Tên dự án: Cụm công nghiệp Đình Lập. 

- Địa chỉ dự án: Xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Diện tích đất sử dụng: 75 ha. 

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất rừng sản xuất, đất người dân sử dụng trồng 

lúa, đất trồng cây hằng năm khác và đất trồng cây lâu năm. 

- Ngành nghề hoạt động: Công nghiệp chế biến gỗ, nhựa thông, nông lâm 

sản, sản xuất giấy từ bột giấy, sản xuất vật liệu xây dựng; Công nghiệp điện, 

điện tử, viễn thông, điện lạnh, thiết bị y tế, may mặc, chế biến thực phẩm, nước 

giải khát; kho trung chuyển hàng hóa… sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu 

tại chỗ, sử dụng nhiều lao động, quy mô hợp lý đảm bảo hiệu quả trong sản xuất 

và tính bền vững của Cụm công nghiệp. 

- Khả năng kết nối với hạ tầng bên ngoài: Khu đất có một mặt tiếp giáp 

với Quốc lộ 4B, cách nút giao với Quốc lộ 31 khoảng 1,7 km nên việc kết nối về 

giao thông bằng đường bộ rất thuận lợi.  

- Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án: 680.914.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tỷ, chín trăm mười bốn triệu đồng) 

- Tiến độ đầu tư: 

+ Công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500: Quý I/2021 đến Quý 

III/2021. 

+ Giải phóng mặt bằng: Quý IV/2021 đến Quý I/2022. 

+ Đầu tư xây dựng dự án: Quý II/2022 đến Quý III/2023. 

+ Thời gian vận hành, sản xuất kinh doanh: 70 năm. 

4.2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

- Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng 

- Địa chỉ trụ sở chính: T2.218 tầng 2, tòa nhà Florence, số 28 Trần Hữu 

Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Niêm, thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh 

nghiệp: 0108511338 đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 11 năm 2018, đăng ký thay 

đổi lần thứ 01 ngày 01 tháng 9 năm 2020; cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông TRẦN HUY TƯỞNG; sinh ngày: 

10 tháng 3 năm 1976; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; Giấy chứng thực cá 

nhân số: 036076003564, ngày cấp: 18 tháng 01 năm 2017, nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

- Giải pháp huy động vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư và các nguồn vốn 

huy động từ các tổ chức tín dụng. Theo báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 

31/12/2020, số vốn chủ sở hữu của Công ty là trên 140 tỷ đồng đủ đáp ứng 20% 
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tổng mức đầu tư; vốn vay và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 

80% để thực hiện dự án (ngày 18/3/2021 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Đông Đô đã có Thông báo về việc chấp thuận tài trợ vốn cho 

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng để thực hiện Dự án đầu tư kinh 

doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đình Lập). 

4.3. Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khảo sát, đo đạc hiện trạng khu vực làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết. Lập 

quy hoạch sử dụng đất, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường… phù hợp với hiện trạng, khớp 

nối với các khu vực lân cận, đảm bảo các tiêu chí, yêu cầu quản lý theo quy định 

hiện hành. Thực hiện việc đánh giá môi trường và đề ra các giải pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường. 

4.4. Quản lý cụm sau khi được bổ sung 

UBND huyện Đình Lập sẽ ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; áp dụng đối với các cơ quan quản 

lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến quản lý 

và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp là doanh 

nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập theo Luật hợp 

tác xã; hộ gia đình đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 

29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh hoạt động đầu tư sản xuất kinh 

doanh trong cụm công nghiệp. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý cụm công 

nghiệp để quản lý, vận hành cụm công nghiệp. 

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nhu cầu đầu tư trong cụm công 

nghiệp sẽ liên hệ với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công 

nghiệp để được hướng dẫn về quy hoạch, bố trí ngành nghề, giá thuê đất, thuê 

nhà xưởng trong cụm công nghiệp và ký kết hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc về 

vị trí, địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiến thuê để triển khai dự án. 

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất trong cụm công nghiệp, liên 

hệ với chủ đầu tư để được hướng dẫn làm thủ tục thuê lại đất hoặc giao đất (đã 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng) theo quy định của pháp luật về đất đai. Trên cơ 

sở hợp đồng thuê đất, chủ đầu tư cụm công nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục để 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

theo quy định. Đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quản lý tiếp nhận 

dự án đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; quản lý môi 

trường, công nghệ, lao động, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

5. 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. 
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UBND huyện Đình Lập kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương và các 

Sở ngành của tỉnh quan tâm, xem xét, bổ sung cụm công nghiệp Đình Lập, 

huyện Đình Lập vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT và HT; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Văn Thắng 
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