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BÁO CÁO 

Đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực 

hiện Nghị định số 66/2020 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển 

Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

Thực hiện Công văn số 746/SCT-QLCN ngày 11/5/2022 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn về việc dự thảo báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định số 66/2020 NĐ-CP của 

Chính phủ, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CP 

VÀ 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2020/NĐ-CP 

 1. Về công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị định; ban hành 

văn bản quản lý theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện 

 UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai 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 số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 

15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương 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; Chỉ thị số 12/CT-BCT 

ngày 25/9/2017 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

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

nghiệp; Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương 

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 đến các cơ quan, đơn vị, các cán 

bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm tạo sự thống nhất trong 

nhận thức, đồng thuận, hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn huyện.  

2. Đánh giá kết quả thực hiện quản lý, phát triển cụm công nghiệp 

Trong 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực 

hiện Nghị định số 66/2020 NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện đã phối hợp 

với các Sở, ngành chức năng của tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch các  cụm công 
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nghiệp trên địa bàn huyện gồm Cụm công nghiệp Bình Chương và Cụm công 

nghiệp Đình Lập. 

- Đối với Cụm công nghiệp Đình Lập, đã được UBND tỉnh Phê duyệt bổ 

sung vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển 

công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 -2020, xét đến năm 2025 tại Quyết định 

số 502/QĐ-UBND ngày 23/3/2022, với quy mô 71,39ha. Hiện nay UBND 

huyện đang phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện thủ tục thành lập Cụm 

công nghiệp, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 5/2022. Tiếp tục 

phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng thực hiện các bước tiếp theo, thẩm 

định, phê duyệt dự án, GPMB trong quý III năm 2022. 

- Đối với Cụm công nghiệp Bình Chương đang phối hợp với Sở Công 

Thương thực hiện các bước để đưa vào phương án phát triển cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. 

 II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG 

1. Những mặt được 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 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 số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các Thông tư, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn được thực hiện kịp thời. 

UBND huyện đã phối hợp với các Sở, ngành chức năng của tỉnh điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch các CCN trong quy hoạch phát triển CCN tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025 và lập Phương án phát triển CCN trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, xét đến năm 2050 tích hợp vào quy hoạch 

phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, xét đến năm 2050 

trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.  

UBND huyện tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo đúng theo quy 

định về chế độ thông tin, báo cáo. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Đình Lập là huyện miền núi, địa hình chia cắt phức tạp, hạ tầng kinh tế - 

xã hội thiếu đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn đặc biệt vào mùa mưa nên việc 

thu hút được các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các cụm công 

nghiệp chưa nhiều, kinh phí đầu tư hạ tầng cao hơn các tỉnh đồng bằng; các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn đầu 

tư ít, năng lực quản lý và trình độ công nghệ chưa phát triển, nguồn nhân lực đa 

số chưa qua đào tạo; tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp, nhất là về 

thương hiệu, mẫu mã và chất lượng sản phẩm, nguồn lực đầu tư cho phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế. 
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III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn có cơ chế, chính sách, ưu đãi hơn nữa theo 

các quy định hiện hành để thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư hệ thống hạ tầng 

cụm công nghiệp.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Sở Công Thương tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Các Phòng: KTHT, TNMT, TCKH; 

- Lưu: VT. 
                                                                           

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm                                                             
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