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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc 

 với UBND huyện Cao Lộc về dự án xây dựng cụm công nghiệp Hợp  

Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành và phương hướng 

triển khai thực hiện năm 2020, phát triển cụm công nghiệp  

trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao và chương trình công tác năm 2020 của 

ngành, ngày 09/01/2020 Sở Công Thương Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với 

UBND huyện Cao Lộc, Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên (nhà đầu tư) và một 

số phòng ban liên quan thuộc UBND huyện Cao Lộc xem xét thực địa; nắm tình 

hình triển khai dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành (dự án); Phương hướng triển khai thực 

hiện năm 2020 và việc phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cao lộc. 

 Trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo số 18/BC-UBND ngày 13/01/2020 

của UBND huyện Cao Lộc về kết quả thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2, Khu tái định cư Hợp Thành 

và tình hình phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, ý kiến các thành 

viên tham dự, Giám đốc Sở Công Thương kết luận và đề nghị thực hiện một số 

nội dung như sau:  

 1. Đánh giá chung 

 Ngày 23/9/2019, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng dự 

án theo hình thức đối tác công tư (PPP) với Công ty Cổ phần Đầu tư Bác 

Nguyên Lạng Sơn. Ngay sau khi ký kết, UBND huyện đã chủ động giao các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với nhà đầu tư triển khai thực 

hiện dự án theo quy định, nỗ lực tập trung đẩy nhanh dự án để đảm bảo thời gian 

thực hiện theo dự kiến đã đề ra (khởi công trong quý II/2020). Tuy nhiên, trong 

quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc do biên chế cán bộ ít, phải đảm nhận nhiều khối lượng công việc, 

một số hộ dân có đất trong phạm vi dự án không chấp hành có hành vi xây dựng 

trái phép trên công trình, việc hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp chưa 

kịp thời. 

Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng giao cho nhà đầu tư theo 

tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay từ đầu năm 2020 UBND huyện 

đã chủ động xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoàn thành trên 40% công tác 

giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Nhà đầu tư thực hiện dự án (Bao gồm mặt 

bằng phục vụ dự án BT và mặt bằng dự án đối ứng), trong đó hoàn thành trên 

70% công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 (Tương 
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đương diện tích trên 16,67 ha) để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến 

độ kế hoạch tỉnh giao. 

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020, trong đó: “Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ 

xây dựng CCN Hợp Thành 1, phấn đấu thực hiện công tác GPMB đặt 70%”. Sở 

Công Thương đề nghị UBND huyện Cao Lộc, nhà đầu tư và các đơn vị liên 

quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:  

* Đối với UBND huyện Cao Lộc: 

- Xây dựng lộ trình, phương án giải phóng mặt bằng chi tiết, cụ thể, sát 

với thực tiễn để giải phóng mặt bằng xong ít nhất 70% Cụm công nghiệp Hợp 

Thành 1 trong năm 2020. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời 

kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ tháo gỡ giải quyết . 

- Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ thành 

lập CCN theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 11 NĐ 68/2017/NĐ-CP, lập tờ 

trình gửi Sở Công Thương thực hiện tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh ra 

quyết định thành lập. 

- Chỉ đạo chính quyền xã Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc tiếp tục vận 

động, tuyên truyền nhân dân trong khu vực thực hiện dự án nắm được chủ 

trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để tạo sự đồng thuận cao, tạo điều kiện 

cho việc giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đã đề ra, không lợi dụng xây 

dựng trái phép, trồng cây và các hoạt động khác nhằm mục đích nhận tiền bồi 

thường, gây khó khăn trong quá trình sau thực hiện dự án. 

- Khẩn trương triển khai việc kiểm đếm, lập và trình phương án bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định. Ưu tiên thực hiện trước tại khu tái định 

cư để có quỹ đất bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án ổn định chỗ 

ở. Lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng đất đai tại khu vực dự án để 

hạn chế phát sinh vướng mắc phức tạp.  

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý theo Công văn 

số 2234/VP-KTN ngày 06/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh gửi các cơ quan 

 nhận báo cáo theo quy định. 

* Đối với Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên: 

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí (nếu có thể) cho UBND huyện Cao Lộc để bố trí 

đủ người đẩy nhanh việc thực hiện công tác đền bù GPMB, theo kết luận của 

đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo các 

dự án trọng điểm ngày 07/01/2020. 

- Phối hợp với UBND huyện Cao Lộc trong quá trình triển khai dự án: 

kiểm đếm, lên phương án bồi thường GPMB theo lộ trình đã cam kết với cơ 

quan có thẩm quyền.  
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- Thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật trong việc lựa chọn 

nhà thầu rà phá bom mìn, nhà thầu xây lắp, tư vấn...  

- Khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, nội dung hợp 

đồng đã ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, 

Luật Đất đai và quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

* Giao Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn 

thiện hồ sơ, sớm thành lập cụm công nghiệp theo quy định, đề xuất những 

vướng mắc, khó khăn kịp thời cho lãnh đạo Sở với những nội dung vượt thẩm 

quyền. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc 

kiểm tra thực tế và tiến độ dự án xây dựng cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành, đề nghị UBND huyện Cao Lộc, nhà đầu 

tư và các phòng chức năng liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty CPĐT Bác Nguyên Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng thuộc sở, TTKC& XTTM, 

CVP, PVP; 

- Lưu VT, QLCN (NVN). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 Phùng Quang Hội 
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