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KẾ HOẠCH 

Xây dựng và Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

và Khu công nghiệp Đồng Bành 5 năm (2021-2025) 

 

  

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 3889/BKHĐT-TH ngày 16/6/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Đề cương báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2025; 

Thực hiện Công văn số 399/UBND-TH ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Trên cơ sở 

Văn bản số 893/SKHĐT-THKTXH ngày 19/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và Chương 

trình hành động thực hiện Kế hoạch; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn xây dựng kế hoạch Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- 

Lạng Sơn và Khu Công nghiệp Đồng Bành 5 năm (2021-2025) như sau: 

 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016- 2020 

 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định 

số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, với phạm vi diện 

tích 394 km2, bao gồm: Thành phố Lạng Sơn, thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng 

Đăng và một số xã thuộc các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Chi Lăng, Văn Quan. 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là Khu kinh tế tổng hợp đa chức 

năng, đan xen với các yếu tố quốc phòng, an ninh; trong đó lĩnh vực mũi nhọn là 

phát triển kinh tế cửa khẩu với hai khu chức năng chính là khu Phi thuế quan và 

khu Thuế quan. 

KCN Đồng Bành được thành lập tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 

08/10/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn, nằm dọc 2 bên bờ Sông Thương, thuộc địa 

bàn một số thôn của xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và một số thôn của thị trấn Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng. Trong đó, KCN được quy hoạch diện tích 321,76 ha, khái 

toán tổng mức đầu tư 894,681 tỷ đồng; cơ cấu sử dụng đất: Đất công nghiệp diện 

tích 182,51 ha (chiếm 56,7%); Khu trung tâm quản lý điều hành diện tích 11,27 ha; 

Đất cây xanh diện tích 36,25 ha; Đất hạ tầng đầu mối diện tích 10,69 ha; Đất giao 

thông diện tích 43,85 ha; Đất mặt nước diện tích 25,35 ha; Đất kè bờ diện tích 

11,78 ha; Đất di tích có diện tích  0,045 ha.  
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I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

A. KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

1. Về việc phê duyệt, điều chỉnh và triển khai quy hoạch chung, quy 

hoạch chi tiết các phân khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu  

Trước giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở các đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-

TTg ngày 08/7/2010, Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn đến năm 2020 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 

2027/QĐ-UBND ngày 25/12/2012, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập và phê duyệt các 

quy hoạch, hầu hết các khu vực cửa khẩu, các khu chức năng trong Khu kinh tế 

cửa khẩu đã được lập quy hoạch chi tiết xây dựng, nhiều khu vực đã được điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp yêu cầu phát triển. 

Giai đoạn 2016- 2020 đã tiếp tục thực hiện việc lập và điều chỉnh 05 quy 

hoạch, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cửa khẩu Cốc Nam, xã 

Tân Mỹ được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 845/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2017. 

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Tân Thanh tỷ lệ 

1/1.000 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2018. 

- Trong năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện điều chỉnh Quy hoạch 

lô đất CC26, CC27 tại cửa khẩu Tân Thanh từ đất công cộng, thương mại dịch vụ 

sang sử dụng vào mục đích đất ở để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1) được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 30/11/2017. Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 25/12/2018.  

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chế xuất 1 được UBND 

huyện Cao Lộc phê duyệt tại Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 10/8/2018.  

2. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 

đồng bộ và hiện đại 

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực huy động mọi nguồn lực để tập 

trung đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong Khu KTCK với 

tổng vốn tăng nhanh qua các năm, qua đó đã nhanh chóng tạo ra được hệ thống kết 

cấu hạ tầng tương đối đồng bộ ở khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi 

Ma. Đến nay, Khu KTCK đã trở thành đầu mối giao lưu quan trọng trong phát triển 

kinh tế, thương mại và du lịch với Quảng Tây (Trung Quốc); tạo động lực thúc đẩy 

nhanh quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; từng bước hình 

thành trục đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn, hệ thống cửa khẩu được chỉnh trang, nâng 

cấp, năng lực trung chuyển và tiếp nhận hàng hoá xuất nhập khẩu được nâng lên, thu 

hút mạnh các hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu qua địa bàn.  
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Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu KTCK Đồng Đăng-

Lạng Sơn từ 2016 đến 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước là 4.244,6 tỷ đồng, 

trong đó: Vốn ngân sách trung ương 795 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ 341,3 

tỷ đồng, vốn ODA 814,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 2.293,8 tỷ đồng; 

được tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, các chương trình 

dự án trọng điểm, các ngành kinh tế mũi nhọn để tạo động lực cho các ngành khác 

cùng phát triển. Kết quả cụ thể như sau: 

-Về giao thông: Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thi 

công hoàn thành và đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc từ Km45+100 -

Km109+660 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn; nâng 

cấp hoàn chỉnh Quốc lộ 4A, 4B, 3B, 279, 31, 3B; bước đầu khảo sát, nghiên cứu việc 

quy hoạch, nâng cấp tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lạng Sơn; thi công hoàn 

thành bến xe khách phía Nam thành phố; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

thiết yếu của Khu KTCK bao gồm thành phố Lạng Sơn, các khu vực cửa khẩu; nâng 

cấp, cải tạo, cứng hóa 100% các tuyến đường ra cửa khẩu và đạt quy mô tối thiểu 

cấp IV, đã hoàn thành các tuyến đường Bản Nằm-Bình Độ-Đào Viên, đường Hữu 

Nghị- Bảo Lâm, đường Lũng Vài- Bản Pẻn, đường giao thông khu phi thuế quan 

(giai đoạn I), cầu 17/10, Cầu Kỳ Cùng; Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II và 

III), hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa 

khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) với Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) qua khu vực mốc 

1119-1120 từ tháng 9/2017; tuyến đường xuất nhập khẩu nối cửa khẩu Tân Thanh 

với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) qua khu vực mốc 1088/2-1089 trong 

năm 2019.  

- Hạ tầng đô thị: Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

thành phố Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại II (Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 

25/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II 

trực thuộc tỉnh Lạng Sơn); tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng để 

sớm nâng cấp thị trấn Đồng Đăng thành thị xã Đồng Đăng. 

- Đã hoàn thành các Tiểu dự án thuộc dự án Phát triển toàn diện kinh tế  xã 

hội, hợp phần đầu tư đô thị Hưng Yên - Việt Trì - Đồng Đăng, Công viên trung tâm 

thành phố Lạng Sơn; cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đối với các khu đô thị: Khu 

đô thị Phú Lộc I + II, III và IV, khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Khu dân cư N16, 

N18, N20 trên địa bàn Cao Lộc; Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, cải tạo, 

sửa chữa một số tuyến đường, chỉnh trang hè phố đường đô thị thành phố Lạng Sơn; 

Chuẩn bị khởi công xây dựng Khu đô thị mới Mai Pha, Khu hành chính thị trấn 

Đồng Đăng, nghĩa trang và nhà tang lễ thành phố Lạng Sơn và Dự án Tuyến nối 

đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A, thành phố Lạng Sơn. 

- Hạ tầng điện, nước: Trong Quý II năm 2020 đã hoàn thành, đưa vào hoạt 

động trạm Biến áp 220KV Lạng Sơn 2x125MVA và đường dây 220KV Bắc 

Giang - Lạng Sơn, quy mô 2xACSR 400, chiều dài 102 km; dự kiến trong năm 

2020 hoàn thành dự án Hệ thống thoát nước thải thành phố Lạng Sơn. 

- Hạ tầng Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao: Triển khai thực hiện có hiệu quả 

chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, nhà ở nội trú 

cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; đưa vào sử dụng Bệnh viện đa 

khoa 700 giường, Bệnh viện Y Dược học cổ truyền; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất 
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phương án di chuyển sân vận động Đông Kinh, Trung tâm huấn luyện và 

thi đấu thể dục, thể thao tỉnh và Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh ra địa 

điểm quy hoạch được duyệt, tạo quỹ đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật Thành phố 

Lạng Sơn. 

Nhìn chung, trên địa bàn Khu KTCK đã thực hiện tốt việc huy động mọi 

nguồn lực để đầu tư, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, 

kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu; thực hiện nghiêm 

túc việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, quản lý đô thị và đã hoàn thành mục 

tiêu phát triển thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II, trung tâm chính trị, hành 

chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, việc 

đưa vào khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng tại các khu 

vực cửa khẩu đã tạo diện mạo mới bộ mặt các cửa khẩu, nâng cao chất lượng 

công tác quản lý cửa khẩu, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng cao của 

các doanh nghiệp. 

3. Kết quả quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng để phát 

triển thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao khả năng thông quan xuất, nhập 

khẩu hàng hóa và thu hút đầu tư 

3.1. Kết quả phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao khả năng 

thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa: 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc Khu kinh tế cửa 

khẩu giai đoạn 2016 - 2019 đạt 14.375 triệu USD, ước cả giai đoạn 2016-2020 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu đạt 

trên  17.577 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 9.482 triệu USD, nhập khẩu đạt 

8.095 triệu USD. Giai đoạn 2016 - 2020 tổng kim ngạch XNK qua địa bàn tỉnh 

ước tăng 6,1%, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%, nhập khẩu giảm 1,6%.  

Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu thuộc Khu kinh tế 

cửa khẩu giai đoạn 2016 - 2019 đạt 13.657,5 tỷ đồng, ước cả giai đoạn 2016-2020 

đạt 16.077,5 tỷ đồng.  

Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại các cửa khẩu thuộc Khu kinh 

tế cửa khẩu giai đoạn 2016 - 2019 đạt 1.715,1 tỷ đồng, ước cả giai đoạn 2016-

2020 đạt 2.136,1 tỷ đồng.   

Tổng số lượt người xuất nhập cảnh giai đoạn 2016-2019 là 8.604.542 lượt 

người, bình quân hàng năm tăng 350.000 lượt người, dự kiến cả giai đoạn 2016-

2020 tổng số lượt người xuất nhập cảnh đạt trên 10.304.542 lượt, tổng số lượt 

phương tiện XNC đạt 3.668.272 lượt. 

Ước đến hết năm 2020 trên địa bàn Khu KTCK có 2.430 doanh nghiệp đăng ký 

với tổng vốn đăng ký gần 19.000 tỷ đồng; tổng số hộ gia đình kinh doanh đạt 

12.480 hộ; số lao động đạt 113.110 người. 

3.2. Cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư: 

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, công tác cải 

cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh thực hiện chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công 

chức, viên chức. Chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi 
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cho doanh nghiệp và người dân; triển khai nâng cấp phần mềm một cửa liên 

thông điện tử tại các cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi trong công tác quản lý hồ sơ, 

tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp; cập nhật kịp thời những 

thủ tục đã được phê duyệt lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và công khai trên 

Trang tin điện tử của cơ quan chuyên môn; triển khai và thực hiện việc giải quyết 

các thủ tục hành chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và 

tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; tập trung hỗ trợ, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời, chủ động tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(CPI), thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh trên toàn bộ các sở, 

ngành, UBND cấp huyện (DDCI). 

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động xuất nhập 

cảnh, xuất nhập khẩu; triển khai áp dụng phần mềm quản lý phương tiện vận 

chuyển hàng hóa và thu phí tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, 

Chi Ma và Nà Nưa, Na Hình, Bình Nghi. Triển khai thủ tục cấp thị thực điện tử 

(e-visa) cho người nước ngoài xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện “Hải quan điện tử” trong quy trình hiện 

đại hóa thủ tục hải quan; minh bạch hóa thủ tục, góp phần giảm đáng kể thời gian 

thực hiện thủ tục thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất 

nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. 

3.3. Về thu hút đầu tư: 

Cùng với việc thực hiện hiệu quả cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản 

xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2016-2020; HĐND, UBND tỉnh cũng đã tích cực 

chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất bổ sung hệ thống cơ chế chính sách để tạo động 

lực mới đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Khu kinh tế cũng luôn được chú 

trọng; trong đó đã Thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để cho vay đầu tư trực tiếp 

vào các dự án thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mà không cần có 

tài sản bảo đảm (Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 7/9/2016); tạm ứng 

trước từ ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án trọng điểm, cấp 

bách; chính sách “Chính quyền bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn" tại ngân 

hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-

2020; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị 

quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh.  

Mặc khác, Tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư 

chiến lược, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất hàng xuất khẩu. 

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến 

nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Khu KTCK, trong đó có các khu chức năng (khu 

Phi thuế quan, khu Hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng- Bằng Tường, khu Trung 

chuyển hàng hóa, khu Chế xuất 1...). Đến nay, địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu có 

124 dự án trong nước còn hiệu lực, chiếm trên 31% tổng số dự án của cả tỉnh với 

tổng vốn đăng ký đạt gần 12.800 tỷ đồng và 20 dự án có vốn đầu tư nước ngoài 

chiếm 66,6% số dự án có vốn đầu tư nước ngoài của cả tỉnh với tổng vốn đầu tư 

đăng ký trên 207 triệu USD. Tỉnh cũng đã công bố danh mục các dự án thực hiện 
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theo hình thức đối tác công - tư (PPP) giai đoạn 2016-2020, trong đó có 07 dự 

án kêu gọi vào Khu KTCK với số vốn đăng ký hơn 2.237 tỷ đồng, hiện đã có một 

số dự án đang triển khai (như Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu 

thành phố Lạng Sơn, Đầu tư hạ tầng Khu phi thuế quan, giai đoạn I....).  

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn 

đã xem xét lựa chọn, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu 

tư, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, đăng ký đầu tư 

vào tỉnh Lạng Sơn cho 102 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên đến trên 

105.000 tỷ đồng cho hơn 80 nhà đầu tư trong và ngoài nước; Trong đó, Khu 

KTCK có 32 dự án với số vốn đăng ký hơn 72.633 tỷ đồng 

4. Công tác đối ngoại: 

Quan hệ đối ngoại được tăng cường, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu 

luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ 

được giao; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc 

trong công tác quản lý biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý các hoạt động 

xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, trao đổi thông tin liên lạc... kịp thời giải quyết 

các sự việc xảy ra tại cửa khẩu nhanh chóng, hiệu quả. Trong công tác quy hoạch, 

xây dựng, thực hiện đấu nối đường bộ qua biên giới đã chấp hành nghiêm các quy 

định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết. 

Thực hiện những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao Hai Tỉnh 

- Khu (Lạng Sơn và Quảng Tây) đã thống nhất tổ chức triển khai thực hiện đấu nối 

đường bộ qua biên giới tại một số cặp cửa khẩu và đưa vào sử dụng đường chuyên 

dụng vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị (chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 11/9/2017), tổ chức công bố mở chính 

thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm vào tháng 9/2018, đưa tuyến 

đường vận chuyển hàng hóa đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) đến Khu 

kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) tại mốc 1088/2-1089 (đi vào hoạt động từ cuối 

năm 2019). Hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc thực 

hiện thủ tục nâng cấp cửa khẩu Bình Nghi – Bình Nhi Quan lên cửa khẩu song 

phương; đấu nối đường bộ tại cặp cửa khẩu Pò Nhùng - Dầu Ái...; đã bước đầu 

nghiên cứu để phối hợp với phía Trung Quốc triển khai “Luồng xanh” thông quan 

nhanh hàng nông sản tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và xây dựng mô hình “mô 

hình cửa khẩu kiểu mẫu” tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị quan. 

Từ đầu năm 2020, Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo 

chỉ đạo chung, đồng thời tạo thuận lợi để thúc đẩy thông quan xuất nhập khẩu 

hàng hóa, sớm giải quyết ùn ứ hàng hóa nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tập 

trung cao điểm từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 5/2020 tại một số cửa khẩu trên đia 

bàn tỉnh. 

B. KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG BÀNH 

KCN Đồng Bành đã GPMB và đang đầu tư một số dự án trên diện tích hơn 

42 ha, trong đó Nhà máy Xi Măng Đồng Bành 28,5 ha, Đường giao thông khu 
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công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 1) khoảng 9,48 ha1, Đường giao thông khu 

công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 2) khoảng 3,9 ha. 

Về đầu tư kết cấu hạ tầng, hiện nay trong KCN Đồng Bành đang triển khai 

02 dự án đường giao thông, gồm: Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng 

Bành (giai đoạn 1) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2014 với tổng chiều dài tuyến 1.950,21 m, tổng mức đầu tư 113,9 tỷ 

đồng. Giá trị xây lắp đến nay ước đạt 39,8/72,16 tỷ đồng, tương đương 55,15% giá 

trị xây lắp; Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

với quy mô tổng chiều dài các tuyến 1.656,08m, tổng mức đầu tư 84.459 triệu 

đồng, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng làm chủ đầu tư, 

đến nay đã bàn giao một phần mặt bằng cho nhà thầu thi công. 

Tình hình thu hút các dự án đầu tư vào KCN Đồng Bành, đến nay tại KCN 

Đồng Bành có 04 dự án đầu tư với diện tích trên 33,15 ha với tổng vốn đầu tư 

1.719,7 tỷ. Ngoại trừ dự án Nhà máy xi măng Đồng Bành đã hoàn thành đưa vào 

sử dụng ổn định từ giai đoạn trước thì 03 dự án còn lại đều được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư trong giai đoạn 2016-20202. 

( Biểu số liệu kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020 theo phụ lục 1 đính kèm) 

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 

1. Kết quả đạt được: 

Dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; 

được cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 27- Ctr/TU ngày 29/6/2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương 

trình số 30/CTr-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về phát triển Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020, Khu KTCK đã trở thành vùng động 

lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là dân cư khu vực biên giới thể 

hiện rõ nét qua chỉ tiêu về thu NSNN, kim ngạch XNK qua địa bàn, thu hút đầu tư 

từ các thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng khá cao so với cả tỉnh 

Cơ sở hạ tầng được đầu tư trong các năm qua đã làm thay đổi bộ mặt các 

khu vực đô thị, cửa khẩu khang trang, hiện đại và đồng bộ; công tác cải cách hành 

                     

1 Đã bao gồm dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm 

và các vật liệu xây dựng bằng bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Lạng Sơn, diện tích 1,3ha. 
2 Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật 

liệu xây dựng bằng bê tông của Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn được UBND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 23/01/2018. Diện tích 1,3 ha; tổng 

vốn đầu tư 56,601 tỷ đồng, hiện đang triển khai thực hiện đầu tư; Dự án Xây dựng xưởng chế 

biến hạt mài Corindon nâu Chi Lăng của Công ty TNHH CORUNDUM Lạng Sơn Việt Nam 

được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mã số dự án 

5768283211, chứng nhận lần đầu ngày 31/10/2019. Diện tích 2,7876 ha; tổng vốn đầu tư 40 tỷ 

đồng hiện đang hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định; Dự án Xưởng sản xuất thuốc bảo vệ 

thực vật từ thảo mộc của Công ty cổ phần Phú Lâm Lạng Sơn được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mã số dự án 4001437520, chứng nhận lần đầu ngày 

12/12/2019. Diện tích 0,5707 ha; tổng vốn đầu tư 9,171 tỷ đồng hiện đang hoàn thiện thủ tục. 
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chính tại cơ quan chức năng, các lực lượng tại cửa khẩu được quan tâm đẩy 

mạnh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, môi trường hấp dẫn thu hút doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập. 

Công tác quản lý cửa khẩu, thương mại biên giới đã có nhiều chuyển biến 

tích cực và hiệu quả; chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh khu vực cửa khẩu 

biên giới, kịp thời và có những giải pháp hiệu quả, linh hoạt, tạo thuận lợi thu hút 

các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn.  

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ngày càng hiệu quả, đảm bảo 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Khu KTCK về quy hoạch, xây 

dựng, đất đai, bảo vệ môi trường; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu đã  

gian lận thương mại, quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được đẩy mạnh, góp 

phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc điều phối các hoạt 

động lưu thông, tăng năng lực thông quan xuất nhập khẩu, giảm tình trạng ùn tắc 

hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn.  

Công tác đối ngoại được thực hiện tích cực, hiệu quả, xây dựng biên giới 

hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Giai đoạn 2016-2020, KCN Đồng Bành đã được quan tâm đầu tư hệ thống 

đường giao thông và bước đầu thu hút thêm được các dự án đầu tư ngoài ngân 

sách, đây là tiền đề quan trọng để hình thành KCN và thu hút các nhà đầu tư trong 

giai đoạn tiếp theo. 

2. Hạn chế, yếu kém:  

Chất lượng một số quy hoạch không cao, thiếu đồng bộ nên triển khai thực 

hiện có nhiều vướng mắc, bất cập; phải điều chỉnh nhiều và điều chỉnh chưa kịp 

thời. Tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện một số đồ án quy hoạch, dự án cụ 

thể còn chậm; công tác lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai mốc giới ra ngoài 

thực địa theo các đồ án quy hoạch được duyệt còn hạn chế, chưa được chú trọng.  

Phạm vi không gian Khu KTCK rộng, bao gồm cả khu vực phát triển 

(thành phố Lạng Sơn) và các khu vực thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn 

(một số xã thuộc các huyện Chi Lăng, Văn Quan), các khu vực này cùng hưởng 

ưu đãi đầu tư chung đối với Khu KTCK đã làm giảm nguồn thu ngân sách nhà 

nước hàng năm và hạn chế việc bố trí, phân bổ nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật-

xã hội quan trọng đối với Khu KTCK; 

Về cơ chế chính sách, Khu KTCK đang được hưởng một số ưu đãi đầu tư 

(thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tín dụng, đất đai...). Tuy nhiên hiện 

nay các ưu đãi này đều nằm trong khung pháp luật hiện hành áp dụng chung như 

các ngành, khu vực khác trên cả nước; vì vậy, các ưu đãi chưa có tính đặc thù, vượt 

trội, chưa thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư.  

Hệ thống cơ sở hạ tầng tuy đã được tập trung đầu tư, nhưng chưa đáp ứng 

được yêu cầu phát triển, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của Khu KTCK 

với ưu thế phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án còn gặp nhiều khó 

khăn; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng làm nảy sinh các vấn đề xã hội 

khác như bố trí tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ dân bị mất đất canh 

tác...trong khi nguồn lực đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh rất hạn chế; do đó 
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chưa tạo được mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, nhất là đối với đầu tư hạ tầng 

các khu chức năng trong Khu KTCK. 

Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu 

KTCK, Khu công nghiệp theo cơ chế phân cấp, ủy quyền nhưng chưa đầy đủ; bên 

cạnh đó, Ban Quản lý không có chức năng, nhiệm vụ về thanh tra nên hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước còn nhiều hanh chế. 

Công tác quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch KCN Đồng Bành chưa 

thực hiện được; KCN chưa có hàng rào khép kín, chưa đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật, chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định; 

Mặc dù KCN Đồng Bành đã được thành lập, tuy nhiên chưa hình thành bộ 

máy quản lý chuyên nghiệp theo đúng các quy định hiện hành; chưa có tổ chức 

(hoặc doanh nghiệp) thực hiện việc đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; 

Về giải phóng mặt bằng: Để GPMB toàn bộ theo quy hoạch được phê duyệt 

tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND có quy mô 321,76 ha thì diện tích cần GPMB 

còn lại là khoảng 268 ha. Trong đó, đối với diện tích từ khoảng giữa trục chính số 

1 và số 2 về phía Hữu Lũng thì mật độ dân cư đông, từ thời điểm lập Quy hoạch 

đến nay đã hơn 10 năm, gần khu vực chợ Sông Hóa; mật độ dân cư tăng khá; 

ngoài ra còn có một số công trình tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Cao, Đền Quan 

Đệ Tứ, Đền Đức Vua Cha,... nên việc bồi thường GPMB gặp nhiều khó khăn; cụ 

thể ước tính GPBM 268 ha thì kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng gấp 2-3 lần so 

với kinh phí tại thời điểm phê duyệt quy hoạch, thi công xây lắp khoảng 11 km 

đường giao thông giá trị ước tính khoảng 600 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với kinh 

phí tại thời điểm phê duyệt quy hoạch…. 

3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm: 

Thời gian đầu mới thành lập Khu kinh tế cửa khẩu, có nhiều quy hoạch 

được lập trong thời gian ngắn nên dẫn đến chất lượng quy hoạch chưa cao; sự 

phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng giữa các ngành chức năng 

chuyên môn và chính quyền cơ sở huyện ( xã, thị trấn...) chưa chặt chẽ, đồng bộ, 

trách nhiệm, thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện xử phạt vi phạm hành 

chính, cưỡng chế của chính quyền cơ sở chưa nghiêm ảnh hưởng tới hiệu quả 

công tác quản lý tại cửa khẩu. 

Các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp  

vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện, nhất là các cơ chế chính sách đặc 

thù đối với các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế qua 

biên giới. 

Chính sách thương mại biên giới của phía Trung Quốc thường xuyên có 

thay đổi nên ảnh hưởng tới hoạt động thông quan xuất nhập khẩu qua địa bàn. 

Nguồn vốn dành cho đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm còn hạn 

chế, trong khi kết quả huy động nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn 

thấp, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, 

tính chuyên nghiệp chưa cao, ý thức chấp hành quy định còn nhiều hạn chế; chưa 

thu hút được nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Bành. 

Các vướng mắc trong công tác GPMB tại các dự án phân Khu chức năng 

do các cấp chính quyền địa phương xử lý nhưng thường chậm, không dứt điểm 
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nên không bàn bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ chủ 

trương đầu tư. 

KCN Đồng Bành: do thời gian cắm mốc quy hoạch đã hơn mười năm, khu 

vực cắm mốc hiện là khu dân cư xen lẫn vườn cây ăn quả (là khu đồi thấp) hoặc 

ruộng lúa, địa hình tương đối phức tạp nên các loại mốc ranh giới ngoài thực địa 

đã mất (do bị di chuyển, không tìm thấy) hoặc hư hỏng; sau khi có quy hoạch 

nhưng chưa có nguồn vốn để GPMB nên nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng các 

công trình dân sinh nên việc thực hiện quy hoạch rất khó khăn; phạm vi ranh giới 

chưa có kinh phí để đầu tư hệ thống hàng rào khép kín để thuận lợi cho công tác 

quản lý. 

4. Bài học kinh nghiệm:  

Một là: Xây dựng và phát triển Khu KTCK, Khu công nghiệp luôn có sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền trên cơ sở các mục tiêu đề ra; phát triển kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường, đảm bảo 

quốc phòng an ninh. 

Hai là: Quan tâm phát triển một số doanh nghiệp có năng lực, doanh nghiệp 

"đầu đàn" của tỉnh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng thương mại tại các khu 

vực cửa khẩu để bảo đảm năng lực phục vụ thông quan hàng hóa; ưu tiên kêu gọi các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, gia công, chế biến hàng hóa xuất khẩu vào các 

phân khu chức năng để tạo sức lan toả, tạo ra được giá trị gia tăng lớn, đóng góp 

nhiều cho ngân sách, tạo nhiều việc làm và đảm bảo bảo vệ môi trường 

Ba là: Với tỉnh miền núi, biên giới với thế mạnh là kinh tế cửa khẩu do vậy 

trong lâu dài vẫn xác định Xây dựng và phát triển kinh tế cửa khẩu là nhiệm vụ trọng 

tâm để thúc đẩy sản xuất trong nước, Khu KTCK trở thành vùng kinh tế động lực 

của cả tỉnh; do vậy, ngoài nguồn vốn NSNN cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 

cần có nhiều giải pháp huy động, sử dụng các nguồn vốn khác để hỗ trợ đầu tư xây 

dựng một số công trình hạ tầng quan trọng, thiết yếu trong Khu KTCK. Tham mưu 

xây dựng chính sách để khai thác và tạo nguồn thu từ việc sử dụng kết cấu hạ tầng 

cửa khẩu cho đầu tư phát triển 

Bốn là: Tăng cường quan hệ với các cấp chính quyền địa phương thuộc 

Quảng Tây, Trung Quốc để thực hiện hiệu quả công tác đấu nối đường bộ, đầu tư 

xây dựng hạ tầng khu vực biên giới hai Bên và kịp thời trao đổi trong việc tạo 

thuận lợi cho thông quan xuất nhập khẩu. Thường xuyên thực hiện cải cách hành 

chính, nâng cao năng lực thông quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập 

cảnh người và các phương tiện. Các ngành và các lực lượng quản lý tại cửa khẩu 

luôn chủ động nắm bắt thông tin về cơ chế quản lý của phía Trung Quốc để tham 

mưu kịp thời, hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Năm là: Thường xuyên tuyên truyền, vận động và thông tin kịp thời tới 

Doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng của các tỉnh thành trong nội địa để đổi 

mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi để đẩy 

mạnh xuất khẩu chính ngạch theo thông lệ quốc tế các sản phẩm nông sản Việt 

Nam.   
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       PHẦN II 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ 

CỬA KHẨU VÀ KHU CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2030 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 

08/7/2010 và trên cơ sở tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 nêu trên, 

Ban Quản lý xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng, phát triển Khu kinh 

tế cửa khẩu và Khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 5 NĂM TỚI 

Quan hệ hữu nghị hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và 

Trung Quốc được duy trì và phát triển có tác động tích cực đối với sự phát triển 

của Lạng Sơn, đặc biệt là tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác 

giữa Lạng sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tỉnh vẫn 

tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại dịch vụ tại 

các địa bàn có lợi thế, nhất là sau khi hoàn thành đề án điều chỉnh phạm vi quy 

mô Khu kinh tế được hoàn thành. Khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục được chính phủ quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách, ưu 

tiên nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; các khu chức năng 

trong Khu kinh tế cửa khẩu sẽ dần được hình thành và đưa vào sử dụng theo tiến 

độ sẽ là những dự án tạo sự lan tỏa, có đóng góp tích cực trong sự phát triển sản 

xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, ngành nghề logistic...là tiền đề quan trọng 

để thu hút nhiều dự án đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2025, KCN Đồng Bành sẽ 

hoàn thành 02 dự án đường giao thông, một số dự án ngoài ngân sách được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong giai đoạn trước sẽ hoàn thành và đi vào 

sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm các dự án đầu tư. 

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc phát triển kinh tế - xã hội trong 

những năm tới sẽ gặp một số khó khăn như: chính sách thương mại biên giới của 

Trung Quốc thay đổi theo hướng xuất nhập khẩu chất lượng cao; yêu cầu về đóng 

gói bao bì, truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng các mặt 

hàng xuất nhập khẩu ngày càng cao, thị trường Trung Quốc không còn là thị 

trường dễ tính và hoạt động xuất nhập khẩu sẽ chuyển dịch theo hướng chính 

ngạch là chủ đạo; tình hình dịch bệnh vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp ảnh 

hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có Khu kinh tế 

cửa khẩu. Đối với KCN Đồng Bành thì công tác GPMB sẽ có một số khó khăn 

trong việc bố trí tái định cư và công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án tại 

đây cần được tăng cường công tác quản lý. 

II. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Mục tiêu chung 

Tập trung phát triển nhanh Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, tiếp tục duy trì vai 

trò là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Xây 

dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, 

là đầu mối giao lưu quan trọng của khu thương mại tự do Asean- Trung Quốc, 

nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - 

Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (tham gia 
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hành lang Xuyên Á Nam Ninh - Singapore); xây dựng Khu kinh tế cửa 

khẩu có hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch năng động, là khu kinh tế cửa 

khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc.  

Hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường giao thông KCN 

Đồng Bành; hỗ trợ công tác GPMB, đầu tư thực hiện các dự án đã được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư vào 

KCN. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

2.1. Về Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa 

khẩu đồng bộ và hiện đại 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện đường cao tốc Lạng Sơn- Hà Nội (đoạn từ 

Chi Lăng đến cửa khẩu Hữu Nghị) và kết nối cửa khẩu Tân Thanh; nâng cấp hoàn 

chỉnh Quốc lộ 4A, 4B, 3B. Tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu lập 

quy hoạch, nâng cấp tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Lạng Sơn. Tập trung xây 

dựng đồng bộ hạ tầng giao thông tạo sự thông suốt giữa các khu chức năng; xây 

dựng và nâng cấp hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, bưu chính, viễn thông đồng 

bộ, hiện đại. Xây dựng Tuyến đường vành đai liên vùng phía Tây khu kinh tế bắt 

đầu từ Quốc lộ 1A cũ đi phía Tây thành phố Lạng Sơn, nối lên đường vành đai 

phía Tây của thị trấn Đồng Đăng, quy mô đường cấp III miền núi. 

- Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu các khu vực cửa khẩu, 

hoàn thành việc đấu nối đường bộ qua biên giới tại các cửa khẩu được mở theo quy 

định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Nghiên cứu mở rộng tuyến Đường 

chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị. Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Ga đường sắt Đồng Đăng.  

- Xây dựng khu trung tâm hành chính của thị trấn Đồng Đăng quy mô 

khoảng 5- 6 ha. Lựa chọn một số dự án thuộc Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn để triển khai thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công - 

tư (PPP). 

2.2. Tập trung phát triển các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu: 

- Khu trung chuyển hàng hóa quy mô 143,7 ha: (i) Hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng toàn bộ dự án; (ii) Thực hiện đầu tư các hạng mục trong diện tích 

khoảng 47 ha theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; (iii) Khai thác tổng 

diện tích còn lại khoảng 96,7 ha; hoàn thành đầu tư và đưa các hạng mục còn lại 

của dự án vào hoạt động, khai thác.  

- Khu chế xuất I quy mô 128,36 ha: Giai đoạn 1: Hoàn thiện đầu tư xây 

dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu chế xuất 1, gồm các phân khu chức năng: (i) 

Khu các xí nghiệp lắp ráp, chế tạo điện tử, công nghệ thông tin; kho bãi, lưu kho, 

trung chuyển bảo quản và sơ chế hàng hóa; (ii) Khu các xí nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng, chế biến nông sản, đóng gói bao bì; (iii) Khu trung tâm điều hành dịch 

vụ. Giai đoạn 2: Thu hút được các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, chế 

biến, trung chuyển bảo quản và sơ chế hàng hoá. 

- Khu phi thuế quan (giai đoạn I): Lựa chọn dự án và nhà đầu tư có tiểm 

năng để thực hiện trên mặt bằng đã đầu tư cơ sở hạ tầng; Hỗ trợ nhà đầu tư thực 

hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Phúc Khang để sớm thu hút nhà đầu tư thứ 
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cấp; Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Dragon 

để sớm có sản phẩm ra thị trường. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

trước hết là hệ thống cấp điện, nước, xử lý rác thải… thuộc hạ tầng khu Phi thuế 

quan để phục vụ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.  

- Khu Hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng- Bằng Tường: Triển khai thực 

hiện Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài; nghiên cứu chính 

sách ưu đãi đặc thù nhằm thu hút đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xuất 

nhập khẩu, dịch vụ cửa khẩu, logistics, du lịch, vui chơi giải trí, mậu dịch biên 

giới, tài chính quốc tế. 

- Trên cơ sở Đề án điều chỉnh phạm vi quy mô Khu kinh tế cửa khẩu được 

phê duyệt sẽ nghiên cứu xem xét xây dựng hình thành các Khu chức năng mới 

thuộc các khu vực cửa khẩu như: Khu thương mại-công nghiệp tại khu vực cửa 

khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; Khu thương mại- công nghiệp tại 

khu vực Cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình; Khu thương mại- 

công nghiệp tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định. 

2.3. Tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, xuất 

nhập cảnh qua địa bàn 

- Đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu theo hướng tăng nhanh tổng kim ngạch 

xuất, nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng. Phát huy tối đa lợi thế các cửa khẩu quốc tế, 

cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và các lối mở biên giới để thúc đẩy hoạt động xuất, 

nhập khẩu. Giữ vững và tăng thị phần đối với các sản phẩm, thị trường xuất khẩu 

truyền thống, tích cực phát triển các sản phẩm, thị trường xuất khẩu mới.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các thành 

phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất hàng xuất khẩu; từng bước mở rộng các 

mặt hàng xuất khẩu khẩu chủ lực của tỉnh, phát triển ổn định và có sức cạnh tranh 

trên thị trường.  

- Mở rộng danh mục các mặt hàng có giá trị cao xuất khẩu qua địa bàn, 

khuyến khích nhập khẩu các mặt hàng có giá trị lớn; hiện đại hóa trang thiết bị làm 

việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động xuất nhập 

khẩu để tạo điều kiện thông thoáng nhất, nhằm nâng cao năng lực thông quan 

hàng hóa xuất nhập khẩu. 

- Nghiên cứu, phối hợp với phía Trung Quốc vận hành có hiệu quả mô hình 

“Luồng xanh thông quan nhanh” và “Cửa khẩu kiểu mẫu”. Duy trì hiệu quả cơ chế 

trao đổi thông tin, tiếp xúc, hợp tác với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để 

cùng tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng các vấn đề vướng mắc phát sinh, nhất là 

trong thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. 

2.4. Phát triển các ngành dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu 

Phát huy tối đa lợi thế các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ 

để thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu; thực hiện đồng bộ các dịch vụ Logistis để 

rút ngắn thời gian kiểm hoá, kiểm soát, bốc xếp, trung chuyển hàng hoá qua biên 

giới, tạo điều kiện thông thoáng nhất, nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng 

hóa; cụ thể các ngành dịch vụ sau: 

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh tham gia vào các chuỗi cung 

ứng hàng hóa, đặc biệt là các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu. Hình thành 
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mạng lưới các khu thương mại - dịch vụ, hạt nhân là các loại hình thương 

mại như trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, chợ đô thị Đồng 

Đăng, Tân Thanh và các khu vực cửa khẩu khác. Phát triển hoạt động thương mại 

điện tử; hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện 

tử tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ và quảng bá sản phẩm của cả nước và 

của tỉnh. 

- Phát triển các loại hình dịch vụ khai báo hải quan, tư vấn pháp luật, kiểm 

nghiệm, kiểm dịch theo hướng chất lượng, văn minh, hiện đại, nhằm tiết kiệm 

thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua 

địa bàn. Thực hiện các thỏa thuận, đàm phán với các cơ quan chức năng của 

Trung Quốc để thực hiện thí điểm mô hình thông quan “Một cửa, một điểm dừng” 

đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) 

- Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). 

- Tạo điều kiện để các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm trong và 

ngoài nước thành lập chi nhánh, phòng giao dịch; nâng cao năng lực huy động và 

đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển, đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm và dịch 

vụ thanh toán.  

- Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách, vận tải quá cảnh đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng; sử dụng phương tiện vận tải thân thiện với môi 

trường, đảm bảo an toàn giao thông.  

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông, chuyển phát bưu kiện quốc tế theo hướng 

hiện đại, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trong Khu kinh tế cửa khẩu. 

- Gắn kết các hoạt động du lịch trong Khu kinh tế cửa khẩu với tổng thể du 

lịch của tỉnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc sắc, các tuyến du lịch 

trọng điểm và du lịch văn hóa tâm linh, du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, mua 

sắm, vãn cảnh và du lịch qua biên giới. Duy trì và phát triển các tuyến du lịch từ 

các địa phương của Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. 

( Biểu số liệu Kế hoạch 2021-2025 theo phụ lục 1 đính kèm) 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và các văn bản 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về phát triển Khu KTCK trong giai đoạn 

2021-2025. 

2. Tham mưu kịp thời việc lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển, quy hoạch các 

khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất....tại các khu vực cửa khẩu cho phù hợp với 

Phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu được điều chỉnh; Tổ chức thực hiện và tăng 

cường công quản lý quy hoạch đối với Khu KTCK và KCN Đồng Bành. 

3. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công trung hạn để tập trung chủ yếu cho các 

công trình trọng điểm, các công trình, kết cấu hạ tầng quan trọng cấp thiết cho Khu 

KTCK và KCN Đồng Bành. Huy động các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để 

đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chung cho Khu KTCK và KCN. 

4. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực 

từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh theo các phương thức thích hợp. 
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Trước mắt tập trung phối hợp, hỗ trợ và tạo thuận lợi tốt nhất cho Nhà đầu tư để 

đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các dự án Khu Trung chuyển hàng 

hóa, Khu Chế xuất 1; tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án bến, bãi đỗ xe 

hàng, dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ thương mại tại các khu vực cửa khẩu. 

5. Phát huy vai trò của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trong việc tổ chức thực 

hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp; quản lý, khai thác hiệu quả các công trình và các hạ tầng được giao 

quản lý để tăng thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo hoạt động hiệu quả của 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

6. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi 

trường kinh doanh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược, thu hút 

hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn; phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh xuất khẩu 

theo hướng chủ yếu thông qua chính ngạch, theo thông lệ quốc tế các sản phẩm 

nông sản Việt Nam.   

7. Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác đối ngoại với Quảng Tây (Trung 

Quốc), triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đạt được tại Chương trình Gặp 

gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà 

Giang và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc và các thoả thuận tại các kỳ Hội 

nghị Ủy ban công tác liên hợp.  

8. Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để vận hành và khai thác hiệu quả 

các Khu chức năng trong Khu KTCK trong đó có Khu chế Trung chuyển hàng 

hóa, Khu chế xuất 1. 

9. Thường xuyên rà soát thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng 

cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo để đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ 

cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm 

thực thi công vụ và văn hóa công sở. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch xây dựng và phát triển Khu KTCK và KCN 

Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn 05 năm, giai đoạn 2021-2025 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn./.  

 
  Nơi nhận: 
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- Lãnh đạo Ban;  

- VP, PCM; 

- TTQLCK, BQL dự án; 
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