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THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định thành lập cụm công nghiệp Hợp Thành 1 

tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Ngày 28/5/2020 Sở Công Thương nhận được Tờ trình số 94/TTr-UBND 

của UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Hợp 

Thành 1  huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét tổng thể hồ sơ thành 

lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và không đạt 

yêu cầu theo quy định. Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 652/SCT-

QLCN ngày 06/5/2020 yêu cầu bổ sung hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Hợp 

Thành 1. Sau khi UBND huyện Cao Lộc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, Sở Công 

Thương ban hành Công văn số 718/SCT-QLCN ngày 22/6/2020 gửi các Sở liên 

quan thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Hợp Thành 1.  

Qua tổng hợp ý kiến các sở, ngành, cơ bản đều nhất trí đề xuất thành lập 

CCN Hợp Thành 1, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc cần phải trao đổi, giải 

quyết. Ngày 28/9/2020 Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với UBND huyện 

Cao Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng 

và Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn họp để giải quyết những 

vướng mắc và thống nhất các nội dung liên quan trong việc bóc tách tổng mức 

đầu tư, xác định chủ đầu tư trong từng giai đoạn đầu tư và quản lý, vận hành dự 

án sau đầu tư. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Sở Công Thương đã thẩm 

định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định như sau: 

1. Các nội dung được thống nhất 

- Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chia ra làm 02 giai đoạn: 

+ Giai đoạn đầu tư 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân huyện Cao Lộc  

Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty Cổ phần đầu tư Bác Nguyên Lạng 

Sơn 

+ Giai đoạn quản lý sau đầu tư : Đơn vị quản lý trực tiếp: Đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện Cao Lộc. 

- Tổng mức đầu tư (dự toán chi phí xây dựng theo hồ sơ đề xuất): 

181.063.169.000 đồng 

2. Một số nội dung đề nghị chủ đầu tư xem xét sửa đổi, bổ sung làm rõ 
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- Yêu cầu trong thành phần hồ sơ thành lập CCN kèm theo văn bản đề 

nghị là Báo cáo đầu tư (tương tự báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) công tác đầu 

tư xây dựng chỉ cần ước tính khối lượng sơ bộ tổng mức đầu tư (trường hợp này 

là sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Hợp Thành 1). 

Tại Báo cáo số 14/BC-CT ngày 13/3/2020 của Công ty cổ phần đầu tư Bác 

Nguyên về Đầu tư thành lập cụm công nghiệp Hợp Thành 1, cần xem xét một số 

nội dung cụ thể như sau:  

- Khoản 1 (trang 1), căn cứ pháp lý, sự cần thiết đầu tư thành lập Cụm 

công nghiệp: Đề nghị bổ sung Căn cứ 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  Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 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, Quyết 

định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2105 của UBND tỉnh phê duyệt Điều 

chỉnh Quy hoạch các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025, Quyết định số 1100/QĐ-

UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 

1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, huyện Cao Lộc”; Quyết định số 

1236/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 sửa đổi Điều 1, Điều 4 Quyết định số 

1100/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, . 

- Khoản 2 (trang 3): Yêu cầu làm rõ hơn tại sao chỉ thành lập Cụm công 

nghiệp Hợp Thành 1 mà chưa thành lập CCN Hợp thành 2. Vì theo dự án xây 

dựng hạ tầng đã được UBND tỉnh phê duyệt có CCN Hợp Thành 1 và CCN Hợp 

Thành 2. 

+ Khoản 1 (trang 4) bổ sung đánh giá tác động của các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lấp đầy cụm công 

nghiệp;   

+ Mục III (trang 6) Bổ sung hiện trạng sử dụng đất, phạm vi ranh giới đất 

đất cụm công nghiệp; 

+ Khoản 3 (trang 13) Cần nêu chi tiết, cụ thể phương án giải phóng mặt 

bằng và hỗ trợ tái định cư; 

- Mục VII (trang 15): Trình bày đánh giá chưa đúng với yêu cầu, đề nghị 

xem xét đánh giá lại toàn bộ mục này và yêu cầu bám sát nội dung tại điểm e, 

khoản 2, Điều 11 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, theo đó phải làm rõ các vấn đề 

sau: 

+ Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án. 

+ Công tác quản lý môi trường, khả năng tiếp nhận chất thải xung quanh 

khu vực thành lập cụm công nghiệp. 

+ Dự báo những nguồn thải, tác động môi trường của các ngành, nghề dự 

kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp và phương án quản lý môi trường. 
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- Trang 26, yêu cầu xem xét cập nhật lại một số tiêu chuẩn như hồ sơ đã 

trình bày, như: TCVN 5939: 2005, QCVN 05: 2009/BTNMT, QCVN 24: 

2009/BTNMT đã hết hiệu lực và đã được thay thể bởi quy chuẩn hiện hành 

tương ứng về môi trường... 

Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thành lập cụm công 

nghiệp Hợp Thành 1 tại huyện Cao Lộc tới UBND huyện Cao Lộc và Nhà đầu 

tư những nội dung nêu trên. 

Đề nghị UBND huyện Cao Lộc chủ trì phối hợp với Nhà đầu tư chỉnh sửa, 

bổ sung hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Hợp Thành 1 theo nội dung 

nêu trên gửi về Sở Công Thương (02 bộ hồ sơ gốc) trước ngày 23/10/2020 để 

thẩm định, hoàn thiện báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết 

định thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 tại huyện Cao Lộc. Mọi vướng 

mắc xin liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương (ĐT: 

02053.871.492) để thống nhất giải quyết./. 
  

   KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn; 

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

và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu VT, QLCN (NVN).  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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