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THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch  

các cụm công nghiệp tại huyện Hữu Lũng 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng 

 

Ngày 22/6/2021, Sở Công Thương nhận được Tờ trình số 59/TTr-UBND 

của UBND huyện Hữu Lũng và ngày 12/7/2021 nhận được hồ sơ bổ sung CCN 

Hòa Sơn của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 

1 và Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 2 ra khỏi quy hoạch chung tại thị trấn 

Hữu Lũng và điều chỉnh bổ sung Cụm công nghiệp Hòa Sơn, xã Hoà Sơn, 

huyện Hữu Lũng vào quy hoạch 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 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh. Sau khi nghiên cứu 

nội dung hồ sơ đề xuất, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 989/SCT-

QLCN ngày 15/7/2021 gửi các sở, ngành xin ý kiến thẩm định. Trên cơ sở tổng 

hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, Sở Công Thương thông báo kết 

quả thẩm định như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỤM CÔNG NGHIỆP  

1. Đề xuất điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch 

UBND huyện Hữu Lũng có đề xuất điều chỉnh 02 CCN tại Quyết định số 

2476/QĐ-UBND, cụ thể: 

- Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 1 tại thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà có 

diện tích 20 ha. 

- Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 2 tại thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà có 

diện tích 30ha. 

2. Đề xuất bổ sung cụm công nghiệp vào quy hoạch 

2.1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hòa Sơn 

2.2. Vị trí, địa điểm, diện tích: thôn Chiến Thắng, xã Hòa Sơn, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích khoảng 74,66 ha. 

2.3. Hiện trạng sử dụng đất: Trên khu đất hiện nay có 18 hộ dân nằm trong 

phạm vi ranh giới. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất trồng rừng sản xuất, đất 

trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa và đất ở nông thôn… 

cụ thể diện tích từng loại đất như sau: 
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TT Mã đất Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ % 

1 CLN Đất trồng cây lâu năm 76.619,4 10,26 

2 LUK Đất trồng lúa 51.171,2 6,85 

3 ĐRM/n 
Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm 

khác 
162.031,0 21,70 

4 ĐM Đất màu 7.538,5 1,01 

5 TL Đất thủy lợi 2000,0 0,27 

6 Ao.C Đất ao 3.531,5 0,47 

7 Hg/b Đất bằng chưa sử dụng 6.112,1 0,82 

8 Hg/đn Đất đồi núi chưa sử dụng 16.318,3 2,19 

9 GT Đất giao thông 24.830,8 3,33 

10 ONT Đất ở nông thôn 3.936,6 0,53 

11 RTS Đất trồng rừng sản xuất 392.607,4 52,58 

Tổng 746.696,8 100,00 

2.4. Dự kiến Nhà đầu tư hạ tầng CCN là Liên danh giữa 02 nhà đầu tư (sau 

đây gọi là Nhà đầu tư): 

Nhà đầu tư thứ nhất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại đầu tư xây 

dựng Atlantic (là đại diện liên danh để thực hiện xin các thủ tục về đầu tư dự án, 

căn cứ theo khoản 2.1 Điều 2 Hợp đồng liên danh số 68/HĐLD ký ngày 

16/01/2021 giữa Liên danh đầu tư: Công Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại 

đầu tư xây dựng Atlantic và Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư PHP) địa chỉ 

số 426A Xã Đàn phường Nam Đồng quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108810666, cấp lần đầu ngày 04/07/2019, 

đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 24/5/2021; cơ quan cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) 

Nhà đầu tư thứ hai: Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư PHP địa chỉ số 

360 Cầu Giấy phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội. Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 0104635269, cấp lần đầu ngày 12/5/2010, cấp thay 

đổi lần thứ 09 ngày 19/01/2021, cơ quan cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hà Nội. Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) 

2.5. Ngành nghề dự kiến thu hút vào CCN: Công nghiệp chế biến gỗ, nhựa 

thông, nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất gia công các sản phẩm 

cơ khí, sản xuất phân bón, công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, điện lạnh, may 

mặc, chế biến thực phẩm, nước giải khát, dịch vụ Logistics... 

2.6. Tổng vốn đầu tư cụm công nghiệp: Dự kiến đầu tư 706.716.000.000  

đồng (Bẩy trăm linh sáu tỷ đồng, bảy trăm mười sáu triệu đồng), gồm vốn tự có 

của Liên danh giữa 02 nhà đầu tư 46,69% (Nhà đầu tư thứ nhất chiếm 90,9% 
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góp vốn, Nhà đầu tư thứ 2 chiếm 9,1%) và vay tổ chức tín dụng 53,31% cho 

tổng mức đầu tư. 

2.7. Dự kiến tiến độ thực hiện đầu tư và thời gian hoạt động của dự án:  

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Quý III/2021 - Quý IV/2021: Thực hiện bổ sung vị trí thực hiện dự án 

vào Quy hoạch CCN của tỉnh và xin chủ trương thành lập CCN Hòa Sơn tại 

huyện Hữu Lũng. 

+ Quý I/2022 - Quý II/2022: Tập trung công tác giải phóng mặt bằng. 

+ Quý III/2022 - Quý IV/2023: Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

CCN. 

+ Quý I/2024: Khai thác dự án. 

- Thời gian hoạt động dự án: 50 năm (kể từ khi có quyết định thành lập 

CCN) 

II. CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết điều chỉnh ra khỏi quy hoạch các cụm công nghiệp tỉnh 

CCN thị trấn Hữu Lũng 1 và CCN thị trấn Hữu Lũng 2, huyện Hữu Lũng 

có trong quy hoạch CCN tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015. 

Tuy nhiên, do nằm trong khu vực có nhiều dân cư sinh sống, dẫn đến giải phóng 

mặt bằng khó khăn, suất đầu tư cao; có nguy cơ ảnh hưởng nhiều cảnh quan, 

môi trường và nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội trong khu vực, không còn 

phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng mở 

rộng (do nằm trong quy hoạch thị trấn Hữu Lũng mở rộng là khu dân cư). 

Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000. Quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Hữu Lũng đến năm 2035 đang được thực hiện, theo đó vị trí CCN thị trấn 

Hữu Lũng 1 và CCN thị trấn Hữu Lũng 2 tại thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện 

Hữu Lũng đã được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch chuyển đổi mục đích là 

quy hoạch đất khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ, cơ quan, công cộng… Như 

vậy việc rút ra khỏi quy hoạch đối với 02 CCN là cần thiết, phù hợp với tình 

hình thực tế xã hội của huyện Hữu Lũng. 

2. Sự cần thiết bổ sung Cụm công nghiệp Hòa Sơn vào quy hoạch 

Là một huyện có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển 

công nghiệp, cửa ngõ kết nối với các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải 

Dương…là những địa phương đang phát triển mạnh về công nghiệp. Hữu Lũng 

là huyện có nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra trên địa bàn, có đóng 

góp quan trọng về kinh tế cho tỉnh. Trong những năm gần đây, huyện Hữu Lũng 

đang thực hiện kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng đất công nghiệp. Tuy nhiên, khu 

vực quy hoạch 02 cụm công nghiệp không còn phù hợp kinh tế - xã hội trên địa 
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bàn huyện, hiện tại đang xin điều chỉnh rút ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp. 

Do đó hiện nay, UBND huyện Hữu Lũng chưa có quỹ đất sạch cho các hoạt 

động sản xuất công nghiệp. Gây khó khăn cho các doanh nghiệp muốn tìm địa 

điểm để hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng đặt ra cho công tác quản 

lý nhà nước thấy cần phải nhanh chóng có quy hoạch cụ thể đất cho sản xuất 

công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hoạt động, tạo nguồn thu cho 

ngân sách ổn định, đồng thời sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý liên quan 

đến các ngành, lĩnh vực. Để tạo điều kiện cũng như không bỏ lỡ có hội thu hút 

đầu tư trên địa bàn, do đó cần thiết phải tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

cụm công nghiệp, nhất là sau khi đã có nhà đầu tư mong muốn được khảo sát, 

lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh hạ tầng cụm công 

nghiệp. 

 3. Địa điểm thực hiện bổ sung Quy hoạch CCN 

- Vị trí đề nghị bổ sung quy hoạch CCN không có nguồn tài nguyên khoáng 

sản, không có các loại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được kiểm 

kê, xếp hạng. Không ảnh hưởng đến các quy hoạch ngành như giao thông, nông 

nghiệp. Khu đất đề xuất không thuộc đất quốc phòng, không thuộc địa hình ưu 

tiên cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hiện tại Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh chưa quy 

hoạch cho nhiệm vụ quốc phòng.  

- Địa điểm đề xuất có nhiều lợi thế đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, cụ thể 

+ Vị trí ngay cạnh đường ĐT245 thuận lợi kết nối giao thông QL1A, cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và các tuyến đường huyết mạch khác; 

+ Thuận lợi về nguồn điện, nước cung cấp cho hoạt động sản xuất trong 

cụm công nghiệp có khoảng cách gần vị trí khảo sát; 

- Đối chiếu quy hoạch sử dụng đất đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn 

được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018, trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng phù hợp triển khai dự án cụm công nghiệp tại các xã Hồ 

Sơn, Hòa Sơn, Hòa Thắng, Hòa Lạc, Tân Thành, huyện Hữu Lũng với tổng diện 

tích 291,88ha đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trọng 

điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn.  

4. Về nhà đầu tư, năng lực tài chính 

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại đầu tư xây dựng 

Atlantic và Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư PHP có đủ tư cách pháp nhân 

theo quy định. 

- Năng lực tài chính: Theo Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (2019, 2020) 

của Nhà đầu tư đầu tư đảm bảo đáp ứng điều kiện về mức vốn tự có để thực hiện 

dự án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
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Đất đai. Khả năng huy động vốn vay được đảm bảo bởi cam kết cấp tín dụng tài 

chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thăng Long. 

Kết quả nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. 

5. Chính sách ưu đãi đầu tư 

- Địa điểm do Nhà đầu tư đề xuất trên địa bàn huyện Hữu Lũng thuộc 

nhóm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo Danh mục địa bàn ưu 

đãi đầu tư, quy định tại Phụ lục III, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. Được hưởng hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp tại Điều 29 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017. 

- Dự án hưởng ưu đãi đầu tư “miễn tiền thuê đất 11 năm. Được xem xét vay 

vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và 

hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu 

đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP.  

III. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG LÀM RÕ 

1. Các nội dung cần làm rõ 

1.1. Đối với UBND huyện Hữu Lũng 

- Hoàn chỉnh nội dung, tên gọi tại Tờ trình và Báo cáo theo hướng nêu rõ 

02 nội dung đề nghị, gồm:  

(1) Điều chỉnh CCN thị trấn Hữu Lũng 1 và CCN thị trấn Hữu Lũng 2 ra 

khỏi Quy hoạch.  

(2) Bổ sung cụm công nghiệp Hòa Sơn tại thôn Chiến Thắng, xã Hòa Sơn 

vào Quy hoạch các CCN, theo các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP. 

- Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; tại Báo 

cáo của UBND huyện các nội dung còn thiếu và chưa làm rõ, cần bổ sung cụ 

thể: 

+ Về ranh giới vị trí bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp; 

+Về khả năng kết nối hạ tầng bên ngoài phục vụ CCN; 

+ Về dự báo tác động môi trường, biện pháp xử lý môi trường;  

+ Xem xét phương án quản lý hạ tầng CCN sau khi được đầu tư. 

- Tại Báo cáo số 482/BC-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện Hữu 

Lũng về Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng đề 

xuất tích hợp 03 CCN tại xã Hòa Sơn (CCN Hòa Sơn 1, CCN Hòa Sơn 2, CCN 

Hòa Sơn 3). Để đảm bảo đồng nhất phương án phát triển CCN đề nghị UBND 

huyện thống nhất Nhà đầu tư vị trí xin bổ sung là CCN tại phương án từ đó điều 

chỉnh lại tên gọi CCN tại hồ sơ. 
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- Vị trí ranh giới đề xuất bổ sung quy hoạch CCN Hòa Sơn cần nằm ngoài 

ranh giới đang nghiên cứu quy hoạch Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hữu 

Lũng diện tích 5.500 ha. Do vậy, đề nghị huyện rà soát lại vị trí, ranh giới dự 

kiến bổ sung quy hoạch CCN Hòa Sơn có ảnh hưởng công tác lập quy hoạch, 

chồng chéo ranh giới quy hoạch KCN và CCN.  

- Cung cấp Quyết định UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng. 

1.2. Đối với Nhà đầu tư 

- Tại Báo cáo đầu tư cụm công nghiệp chưa đưa ra phương án thu hút nhà 

đầu tư thứ cấp đảm bảo tỷ lệ lấp đầy tối thiểu. Đề nghị bổ sung, làm rõ.  

- Thống nhất với UBND huyện về tên gọi CCN; cụ thể tiến độ đầu tư hạ 

tầng CCN. 

2. Các nội dung khác: Có một số nội dung không đồng nhất tại Tờ trình, 

Báo cáo bổ sung quy hoạch CCN của UBND huyện Hữu Lũng với Báo cáo của 

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh lại, cụ thể: 

TT Nội dung UBND huyện Nhà đầu tư 

01 
Diện tích bổ sung 

CCN 

Tại Báo cáo (trang 4) khoảng 

75 ha 

Tại hồ sơ (trang 9) là 74.66 

ha 

02 
Hiện trạng sử 

dụng đất 

Tại Báo cáo (trang 4) thống 

kê 09 chỉ tiêu đất thiếu 02 chỉ 

tiêu đất mầu (ĐM) và đất ao 

(Ao.C) so với hồ sơ Nhà đầu 

tư 

Tại hồ sơ (trang 9) diện tích 

hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp khác và đất trồng 

rừng sản xuất số liệu không 

trùng nhau 

03 

Ngành nghề hoạt 

động vào cụm 

công nghiệp 

Tại Báo cáo (trang 4) “Công 

nghiệp chế biến gỗ, nhựa 

thông, sản xuất vật liệu xây 

dựng, chế biến nông lâm sản; 

công nghiệp điện, điện tử, 

viễn thông, may mặc, chế 

biến thực phẩm, nước giải 

khát; kinh doanh dịch vụ 

Logistics dịch vụ công 

nghiệp...” 

Tại hồ sơ (trang 7) “Công 

nghiệp chế biến gỗ, nhựa 

thông, nông lâm sản, sản 

xuất vật liệu xây dựng; sản 

xuất gia công các sản phẩm 

cơ khí, sản xuất kinh doanh 

phân bón, công nghiệp điện, 

điện tử, viễn thông, điện 

lạnh, may mặc, chế biến 

thực phẩm, nước giải khát, 

kinh doanh dịch vụ 

Logistics...” 

04 Quản lý CCN 

Tại Báo cáo (trang 4) huyện 

đề xuất thành lập ban quản lý 

CCN 

Tại hồ sơ (trang 23) Nhà đầu 

tư trực tiếp quản lý hạ tầng 

CCN và thu phí dịch vụ 

Đề nghị UBND huyện Hữu Lũng chủ động, phối hợp với Nhà đầu tư sớm 

chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, giải trình các nội dung còn vướng mắc; gửi 

Sở Công Thương (06 bộ hồ sơ gốc) để tiếp tục thẩm định, báo cáo UBND tỉnh. 
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Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương (ĐT: 

02053.871.492) để thống nhất thực hiện. 

Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định đề xuất bổ sung Quy hoạch 

Cụm công nghiệp Hòa Sơn tới UBND huyện Hữu Lũng theo nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, VHTT&DL, 

GTVT, TC, XD, NN&PTNT; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng (p/h); 

- Liên danh Công ty CP Tập đoàn Thương mại 

đầu tư xây dựng Atlantic và Công ty CP Phát 

triển và Đầu tư PHP (t/h); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, QLCN (NVN).  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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