
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 97/TB-SCT Lạng Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 

tại huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn 

 

Sau khi nhận được Đơn đăng ký làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm 

công nghiệp Bắc Sơn 2 của Công ty Cổ phần dầu khí Thái Dương; UBND 

huyện Bắc Sơn đã thực hiện đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện và 

niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Chiến Thắng đảm bảo tính 

công khai, minh bạch trong việc lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ 

tầng cụm công nghiệp (CCN) theo quy định. Thời hạn đăng tải từ ngày 

01/7/2021 đến ngày 05/8/2021 đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 4 Thông 

tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương. Hết thời hạn 

đăng tải, chỉ có duy nhất nhà đầu tư Công ty Cổ phần dầu khí Thái Dương đăng 

ký làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Bắc Sơn 2. Tiếp theo, ngày 

02/8/2021, UBND huyện Bắc Sơn đã có Tờ trình số 85/TTr-UBND về việc 

thành lập CCN Bắc Sơn 2 và hồ sơ kèm theo của Chủ đầu tư gửi Sở Công 

Thương xem xét, thẩm định theo quy định.  

Ngày 31/8/2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1236/SCT-QLCN 

gửi các sở, ngành liên quan xin ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập CCN Bắc Sơn 

2. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, Sở Công 

Thương thông báo kết quả thẩm định như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ XUẤT TẠI BÁO CÁO ĐẦU TƯ THÀNH 

LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP 

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2; 

2. Vị trí, địa điểm, diện tích: Thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích khoảng 25 ha; 

- Phía Bắc: giáp núi đá vôi và rừng phòng hộ; 

- Phía Nam: giáp Quốc lộ 1B và núi đá vôi; 

- Phía Đông: giáp núi đá vôi, khu dân cư và dự án Cánh đồng vàng; 

- Phía Tây: giáp rừng phòng hộ. 

3. Hiện trạng sử dụng đất: Chủ yếu đất sản xuất nông nghiệp như cây hằng 

năm khác (22,8ha), cây lâu năm (0,76ha), đất đồi núi chưa sử dụng (0,74ha), đất 

ở nông thôn (0,25ha) ... 

4. Dự kiến chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN 

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dầu khí Thái Dương; 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, Khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; 
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- Người đại diện theo pháp luật: Ông VÕ ANH THÁI; Chức vụ: Chủ tịch 

hội đồng quản trị; 

- Vốn điều lệ: 167.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ 

bảy trăm triệu đồng). 

5. Ngành nghề dự kiến thu hút vào CCN: Sản xuất, kinh doanh điện; sản 

xuất, chế biến nông, lâm sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất thuốc, hoá 

dược và dược liệu; sản xuất các sản phầm từ sắt, thép, gang; sản xuất, gia công 

các sản phẩm điện tử; may mặc; công nghiệp chế biến, chế tạo khác … 

6. Tổng vốn đầu tư CCN: Dự kiến đầu tư 170.000.000.000  đồng (Một trăm 

bẩy mươi tỷ đồng), gồm vốn tự có của doanh nghiệp đầu tư 35% và huy động 

các tổ chức tín dụng đầu tư 65% cho tổng mức đầu tư. 

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

- Năm 2021: Thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết 

kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, thu hồi đất;  

- Năm 2022: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng trong 

đó có trạm xử lý nước thải, đồng thời thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh 

doanh; 

- Năm 2023: Hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật dự án và thu hút đầu tư; 

- Năm 2024: Thu hút đầu tư và lấp đầy 100% đất công nghiệp. 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XEM XÉT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG  

1. Các nội dung cần làm rõ 

1.1. Đối với UBND huyện Bắc Sơn 

- Phối hợp Chủ đầu tư rà soát lại 0,43 ha rừng tự nhiên núi đá bỏ ra khỏi 

khỏi ranh giới CCN Bắc Sơn 2. Trường hợp bổ sung thêm diện tích trong phạm 

vi ranh giới CCN Bắc Sơn 2 đảm bảo diện tích 25 ha theo quy hoạch tại Quyết 

định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

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 phải xác 

định ranh giới cụ thể kèm tọa độ VN 2000, thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng 

đất.  

- Nêu rõ hơn nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp sau khi 

thành lập và đi vào hoạt động. 

1.2. Đối với Chủ đầu tư 

- Cần đánh giá sơ bộ tác động môi trường để thực hiện đánh giá tác động 

môi trường của dự án theo quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 

54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường. 

- Chủ đầu tư làm rõ thêm nội dung hiện tại Chủ đầu tư có sử dụng vốn chủ 

sở hữu để đầu tư các dự án, các khoản đầu tư dài hạn khác hay không, nếu có 

Chủ đầu tư phải lập danh mục các dự án, các khoản đầu tư dài hạn và đảm bảo 

số vốn thuộc sở hữu còn lại của Chủ đầu tư đáp ứng đủ theo mức vốn thuộc sở 
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hữu mà Chủ đầu tư đã cam kết để làm cơ sở đánh giá năng lực tài chính (kèm 

theo tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn đầu tư). 

- Đề nghị Chủ đầu tư trên cơ sở tính toán lại tổng vốn đầu tư, xác định tổng 

chi phí, tổng doanh thu của dự án tính toán các chỉ tiêu về tài chính, chỉ tiêu về 

kinh tế, thời gian thu hồi vốn đầu tư để làm cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế dự 

án và tính khả thi về phương diện tài chính.   

- Xem xét, rà soát lại kế hoạch thực hiện các phần công việc còn lại gắn với 

mốc thời gian cụ thể, rõ ràng đảm bảo tính khả thi thực hiện dự án có hiệu quả 

cao nhất (thời điểm trình hồ sơ thành lập cụm công nghiệp đã là cuối quý 

III/2021 và khối lượng diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn (diện tích khoảng 

25 ha) làm căn cứ để đề xuất tiến độ và thời gian thực hiện dự án theo đúng quy 

định. 

- Bổ sung tại Báo cáo đầu tư thành lập CCN Bắc Sơn 2 các nội dung sau: 

Tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật (mục II trang 4), định hướng bố trí các ngành 

nghề có tính liên kết, hỗ trợ trong sản xuất (mục III trang 5), phạm vi đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật và di dời, tỷ lệ lấp đầy của CCN (mục IV trang 9). 

- Cần xem xét ngành nghề dự kiến Chủ đầu tư thu hút vào hạ tầng CCN 

Bắc Sơn 2 đảm bảo phù hợp Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025 tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND.     

2. Thành phần hồ sơ cần bổ sung  

2.1. Đối với UBND huyện Bắc Sơn 

- Bổ sung văn bản pháp lý đáp ứng các điều kiện thành lập CCN Bắc Sơn 2 

(quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội…); 

- Bảng danh mục thống kê chi tiết hiện trạng vị trí và diện tích các loại đất 

sử dụng để thực hiện dự án; 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất vị trí CCN Bắc Sơn 2 có xác nhận chính 

quyền địa phương sau khi thực hiện điều chỉnh lại ranh giới thực hiện thành lập 

CCN.  

2.2. Đối với Chủ đầu tư 

Tài liệu Chủ đầu tư có sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư các dự án, các 

khoản đầu tư dài hạn khác hay không, nếu có nhà đầu tư phải lập danh mục các 

dự án, các khoản đầu tư dài hạn và đảm bảo số vốn thuộc sở hữu còn lại của Chủ 

đầu tư đáp ứng đủ theo mức vốn thuộc sở hữu mà nhà đầu tư đã cam kết để là cơ 

sở đánh giá năng lực tài chính.  

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

của UBND huyện Bắc Sơn so với Báo cáo của Chủ đầu tư, cụ thể: 

TT Nội dung UBND huyện Chủ đầu tư 

1 

Vị trí, ranh giới 

thực hiện CCN 

Bắc Sơn 2 

Tại Tờ trình (trang 4) 

- Phía Bắc tiếp giáp khu 

dân cư, đất sản xuất nông 

nghiệp và đường Quốc lộ 

1B; 

Tại Báo cáo thành lập (trang 9)  

- Phía Bắc: giáp núi đá và rừng 

phòng hộ; 

- Phía Nam: giáp Quốc lộ 1B 

và khu núi đá; 
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- Phía Đông tiếp giáp đất 

sản xuất nông nghiệp; 

- Phía Nam tiếp giáp đất 

rừng phòng hộ; 

- Phía Tây tiếp giáp đất 

rừng phòng hộ, rừng sản 

xuất và CCN 

Bắc Sơn 2.  

- Phía Đông: giáp núi đá, khu 

dân cư và dự án Cánh đồng 

vàng; 

- Phía Tây: giáp rừng phòng 

hộ. 

 

2 
Hiện trạng sử 

dụng đất 

Tại Báo cáo (trang 4) “đất 

trồng cây hằng năm khác 

(17,74 ha), đất sông, suối 

(3,07 ha), đất đồi núi chưa 

sử dụng, đất giao thông...”  

Tại Báo cáo thành lập (trang 6) 

cây hằng năm khác (22,8ha), 

cây lâu năm  (0,76ha), đất đồi 

núi chưa sử dụng (0,74ha), đất 

giao thông (0,2ha), đất nghĩa 

trang (0,001ha), đất ở nông 

thôn (0,25ha), đất sông ngòi 

(0,22ha) ... 

 

Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư khẩn 

trương chỉnh sửa, bổ sung, giải trình cụ thể theo nội dung nêu trên để thống 

nhất, hoàn thiện hồ sơ thành lập CCN Bắc Sơn 2; gửi về Sở Công Thương 12 bộ 

hồ sơ thành lập (trong đó ít nhất có 02 bộ hồ sơ gốc) trước ngày 01/10/2021 để 

tiếp tục xem xét, thẩm định; báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, mọi 

vướng mắc liên hệ: Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương (ĐT: 02053 

719 601) để thống nhất giải quyết. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thành 

lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tới UBND huyện Bắc Sơn và Chủ đầu tư biết, 

thực hiện./. 
  

   KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Bắc Sơn (t/h); 

- Công ty CP dầu khí Thái Dương (t/h); 

- UBND tỉnh (để b/c);  

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

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở đăng tải thông tin;  

- Lưu: VT, QLCN (NVN) 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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