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THÔNG TIN
CHUNG

01

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ - ĐỊA HÌNH

LẠNG SƠN
TP. HÀ NỘI

1.1 Vị trí chiến lược
QĐ. Hoàng Sa

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

CAO BẰNG

Lạng Sơn “Lạng Sơn là tỉnh miền núi, nằm ở phía
Đông Bắc của Việt Nam; Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng,
phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, phía Đông Nam giáp
tỉnh Quảng Ninh, phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây
Nam giáp tỉnh Thái Nguyên, phía Tây giáp tỉnh Bắc Cạn”
Từ trung tâm tỉnh lỵ Lạng Sơn đến:

TP. HỒ CHÍ MINH
QĐ. Trường Sa

BẮC KẠN

TRUNG QUỐC

Thủ đô Hà Nội

T.p Nam Ninh

khoảng 150 km
(2,5 giờ đi ô tô)

trên 200 km
(3 giờ đi ô tô)

Thành phố Nam
Ninh, thủ phủ của
Khu tự trị dân tộc
Choang, Quảng Tây
- Trung Quốc

THÁI NGUYÊN

QUẢNG NINH

BẮC GIANG
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DIỆN TÍCH

Diện tích toàn tỉnh

Ranh giới:

8.310,2 km2

Phía Bắc
giáp tỉnh Cao Bằng
Phía Tây
giáp tỉnh Bắc Kạn

Phía Đông Bắc
giáp Trung Quốc

Phía Tây Nam
giáp tỉnh Thái Nguyên

Phía Đông Nam
giáp tỉnh Quảng Ninh
Phía Nam
giáp tỉnh Bắc Giang

Diện tích đất
công nghiệp, thương mại,
dịch vụ

1.725,25 ha
trong đó có
Diện tích đất nông, lâm,
ngư nghiệp

687.439 ha

1.298,78ha

được quy hoạch là đất
Khu, cụm công nghiệp.

1.2 Địa hình, địa chất
Nền địa hình cao trung bình
so với mặt nước biển là:

251m

8

- Đất nông nghiệp: 111.027ha
- Đất lâm nghiệp: 480.034ha
- Đất nuôi trồng thủy sản: 1.857ha

- Đất chưa sử dụng và có khả năng
sử dụng khác: 94.521ha
Trong đó:
+ Đất bằng chưa sử dụng: 1.861ha
+ Đất đồi núi chưa sử dụng: 24.514ha
+ Núi đá không có rừng cây: 68.146ha
9
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KHÍ HẬU

-

TÌNH HÌNH KINH TẾ
(Tính đến ngày 30/6/2019)

Lạng Sơn mang đặc trưng của vùng khí hậu

Kim ngạch xuất - nhập khẩu

á nhiệt đới, nhiệt độ không quá cao.

Tăng trưởng
kinh tế
chỉ số GRDP

- Mùa đông kéo dài 5 tháng, khí hậu lạnh
kèm theo mưa phùn nên độ ẩm cao.

7,17%

(Trong năm 2018)

6,51%

(6 tháng đầu năm
2019)

Cơ cấu kinh tế 2018

21,21oC

121,6mm

83%

(Nhiệt độ mùa đông
thấp nhất khoảng
2oC, nhiệt độ cao
nhất vào mùa hè
khoảng 38oC)

Lượng mưa
(trung bình
hàng năm)
Tổng số ngày mưa
(trung bình
hàng năm):
135 -140 ngày

Độ ẩm
(trung bình
hàng năm)

57,09%

20,09%

4,85

tỷ USD
Năm 2018

2,62

tỷ USD
6 tháng
đầu năm 2019

Xuất khẩu
2,95 tỷ USD
Nhập khẩu
1,9 tỷ USD
Xuất khẩu
1,54 tỷ USD
Nhập khẩu
1,08 tỷ USD

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

41

Số lượng
doanh nghiệp, dự án

22.82%

237,2tr USD

Vốn đầu tư
đăng ký

Thương mại - Dịch vụ
Công nghiệp - Xây dựng
Nông lâm nghiệp
và thủy sản
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Ngành nghề, lĩnh vực
đầu tư chủ yếu:
Công nghiệp, dịch vụ
11

CƠ SỞ HẠ TẦNG

.05

Sân bay: Chưa có
(Cách sân bay Nội Bài 152Km; cách sân bay Vân Đồn 135,2 km.)

Bưu chính - viễn thông

Cảng biển, cảng sông: Chưa có
(Cách cảng Mũi Chùa Quảng Ninh 114 km, cách cảng Đình Vũ - Hải
Phòng 220 km)

4 nhà mạng di động

Hệ thống cấp điện: Toàn tỉnh đã có 3 trạm biến áp 110 KV; hệ
thống đường dây tải điện tương đối hoàn chỉnh có thể cung cấp
đủ cho tiêu dùng và sản xuất; hiện nay đã có 100% số xã đang sử
dụng điện lưới quốc gia.

phục vụ bưu chính

Hệ thống cấp nước: Toàn tỉnh có hệ thống cấp nước sạch với
tổng công suất 50.020m3/ngày đêm, cơ bản có thể đáp ứng đầy đủ
nguồn nước sạch cho khu vực dân cư và một phần nhu cầu nước
sạch cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đóng trên
địa bàn thành phố và khu vực lân cận.
Giao thông vận tải: Hệ thống đường giao thông của tỉnh Lạng
Sơn khá hoàn chỉnh, bao gồm cả đường sắt và đường bộ trong đó
phải kể đến các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua tỉnh như:
- Quốc lộ 1A: Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Hà Nội (150km)
- Quốc lộ 4A: Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Cao Bằng (118km)
- Quốc lộ 4B: Lạng Sơn - Cảng Mũi Chùa, Quảng Ninh (114km)
- Quốc Lộ 1B: Lạng Sơn - Thái Nguyên (160km)
- Đường sắt liên vận Hà Nội - Lạng Sơn - Trung Quốc

240 điểm

Dịch vụ bưu chính, viễn thông
khá tốt, mạng viễn thông có
độ phủ sóng rộng khắp trên
toàn tỉnh đáp ứng được nhu
cầu sử dụng thông tin liên lạc
của nhân dân và các doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 4 nhà mạng
di động, và tổng số 240 điểm
phục vụ bưu chính

Các KKT, KCN, CCN trên địa bàn
- Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn: 394km2.
- Khu công nghiệp Đồng Bành: 321,7 ha.
- Cụm công nghiệp Na Dương I, II, III, IV:
150ha
- Cụm công nghiệp Hợp Thành I, II:
98,5ha
- Cụm công nghiệp Hữu Lũng I, II: 30ha
- Cụm công nghiệp Quảng Lạc: 50ha
- Cụm công nghiệp Văn Lãng: 50ha
- Cụm công nghiệp Cao Lộc: 13,6ha
- Cụm công nghiệp Bắc Sơn I, II: 50ha
- Cụm công nghiệp địa phương số 2:
13,1ha
- Cụm công nghiệp Bình Gia: 50ha
- Cụm công nghiệp Tràng Định: 11,8ha

2.210 trạm BTS

(1.715 trạm phát 2G, 3G;
495 trạm phát 4G)

100%

số xã có sóng di động 2G

100%

thị trấn, thành phố
có sóng di động 3G
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06

NGUỒN TÀI NGUYÊN

07

DÂN SỐ & NGUỒN NHÂN LỰC

L

ợi thế về phát triển
thương mại, du lịch, dịch vụ:

781.800

02

người

231,74
km

Cửa khẩu Quốc tế

LẠNG SƠN

- Khu kinh tế cửa khẩu
với diện tích 394km2 gồm
nhiều phân khu chức năng.

- Nhiều danh lam, thắng
cảnh hấp dẫn, tiêu biểu
như: Quần thể du lịch
Núi Mẫu Sơn, hệ thống
hang động Nhất, Nhị, Tam
Thanh, Đền Mẫu, Đền Bắc
Lệ… và nhiều di tích lịch sử
cách mạng khác.
- Lợi thế về phát triển
nông lâm nghiệp: có trên
80% diện tích là đồi núi,
đất đai Lạng Sơn khá màu
mỡ, cùng với khí hậu tương
đối thuận lợi phát triển
14

515.423

Đường biên giới

Số lượng trong
độ tuổi lao động
(từ 15 tuổi trở
lên)

01
Cửa khẩu chính

một nền nông lâm nghiệp
toàn diện.
- Lợi thế phát triển công
nghiệp: Nguồn tài nguyên
đá vôi rất dồi dào là nguồn
nguyên liệu quý báu cho
công nghiệp sản xuất xi
măng, sản xuất đá ốp lát, cho
ngành chế tác đá mỹ nghệ,
phục vụ cho xây dựng đường
giao thông cầu đường và các
công trình khác.
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Dân số toàn tỉnh

50%

295.522
Lao động
phổ thông

Lao động đã
qua đào tạo
(12.560 đã được
đào tạo trong
năm)
Trong đó: số lượng Sinh viên tốt nghiệp
các trường đại học, cao đẳng và trung học
chuyên nghiệp: khoảng 12.000
sinh viên/năm

Cửa khẩu phụ
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HỆ THỐNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

09

Hệ thống trường học, cơ sở đào tạo và dạy nghề
234

197

Trường mầm non

Trường tiểu học

162

09

02

01
Trường THCS

66

TTGD thường xuyên

Trường trung cấp
chuyên nghiệp

03
Trường tiểu học và trung học
cơ sở.

27
Trường THPT

Các ngành nghề đào tạo chính: Kế
toán, y, dược, sửa chữa điện, điện
tử, điện lạnh, hàn, may, nuôi trồng
các sản phẩm nông nghiệp…

16

Trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - GDTX

Trường cao đẳng

Hải quan: Thực hiện thủ tục khai báo Hải quan điện tử; kiểm
tra và thông qua hàng hóa tại các cửa khẩu và cơ sở sản xuất
theo quy định.
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có trên 30 doanh nghiệp làm dịch
vụ kê khai thủ tục Hải quan.
Logistics và vận tải: Tỉnh có tiềm năng phát triển mạnh về
logistics và vận tải, hiện có 107 doanh nghiệp của tỉnh Lạng
Sơn hoạt động trong lĩnh vực này tại các cửa khẩu.
Tư vấn - Kiểm toán: Dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tương
đối phát triển, được thực hiện qua các đơn vị dịch vụ công của
tỉnh hoặc các tổ chức tư vấn, hành nghề luật sư độc lập đóng
trên địa bàn tỉnh.
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
+ Trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 15 chi nhánh ngân
hàng cổ phần thương mại (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển,
Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Sài Gòn
Thương Tín...)
+ Hệ thống Bảo hiểm phát triển, nhiều đơn vị bảo hiểm
có trụ sở tại tỉnh, đủ năng lực thực hiện các nghiệp
vụ bảo hiểm theo nhu cầu của các đơn vị.
17

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ
Y tế (bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh)
Toàn tỉnh có 242 cơ sở y tế
Trong đó có:
+ 14 bệnh viện.
+ 2 phòng khám đa khoa khu vực.
+ 226 trạm y tế xã phường, thị trấn.

10

Lĩnh vực và địa bàn ưu tiên, khuyến khích đầu tư
Lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư:
Lĩnh vực dịch vụ: Logistics và kinh tế cửa khẩu
Xây dựng cơ sở hạ tầng
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Du lịch, lưu trú:
Lạng Sơn có nhiều danh lam thắng cảnh,
di tích lịch sử như: Chùa Thành, Chùa Tân
Thanh, Đền Mẫu, Đền Bắc Lệ, Đền Chầu Mười,
Cụm di tích danh thắng Chùa Tam Thanh,
Khu du lịch Mẫu Sơn, Căn cứ kháng chiến Bắc
Sơn, Di tích đường 4.
+ Khu Kinh tế cửa khẩu, các cửa khẩu, cửa
khẩu phụ phát triển mạnh tạo thuận lợi cho
các hoạt động tham quan mua sắm…
+ Toàn tỉnh có 212 cơ sở lưu trú, tổng số
3050 buồng, 5244 giường; có 02 khách sạn
đạt tiêu chuẩn 5 sao, 367 giường là khách
sạn Vinpearl, Mường Thanh; 01 khách sạn
đạt tiêu chuẩn 3 sao, 54 buồng; 15 khách
sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, 555 buồng, … Tỉnh
rất mong muốn được các nhà đầu tư quan
tâm đầu tư vào lĩnh vực khách sạn cao cấp
và phát triển du lịch.
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Đầu tư phát triển
nông nghiệp nông thôn
Đầu tư lĩnh vực du lịch
Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp

I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA CHÍNH PHỦ ĐƯỢC ÁP DỤNG
CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
Địa bàn Ưu đãi đầu tư:
- Dự án đầu tư tại các huyện: Bình Gia, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng, Văn
Quan, Bắc Sơn, Lộc Bình, Cao Lộc được áp dụng ưu đãi đầu tư quy định khu
vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
- Dự án đầu tư tại địa bàn các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng được áp dụng ưu
đãi đầu tư quy định đối với khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.
- Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
được áp dụng ưu đãi đầu tư quy định đối với khu vực có điều kiện kinh tế xã
hội đặc biệt khó khăn.
19

CHÍNH SÁCH
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

01

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án
hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể như sau:
a) Ba năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực
khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới
của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di
dời do ô nhiễm môi trường.

b) Bảy năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn.
c) Mười một năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt
khuyến khích đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu
tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
d) Mười lăm năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích
đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được
đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích
đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ.

02
20

Đối với dự án nông nghiệp:
- Đặc biệt ưu đãi đầu tư: miễn tiền sử dụng đất
- Ưu đãi đầu tư: giảm 70% tiền sử dụng đất
- Khuyến khích đầu tư: giảm 50% tiền sử dụng đất.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
a) Miễn thuế TNDN 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với:
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế.
- Thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới: nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao; sản xuất các loại vật liệu
xây dựng nhẹ, vật liệu composit, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái
tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công
nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh
vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.
- Sau thời gian miễn giảm, áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10%.
b) Miễn thuế TNDN 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với:
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản
xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy
móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,
diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc,
gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống. Từ ngày 01/01/2016,
thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất
17%.
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công
nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận
lợi
- Sau thời gian miễn giảm, áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

03

Thuế xuất nhập khẩu.
Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện
vận tải và hàng hóa khác để thực hiện dự án đầu tư tại
Việt Nam. Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ
đối với các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư được miễn
thuế thu nhập
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II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH LẠNG SƠN
(Theo Nghị quyết số 12/2018/NĐ-HĐND ngày 10/12/2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh)

01

02

22

Ưu đãi về đất đai
1.1. Nội dung, định mức:
Dự án đầu tư vào các hoạt động trong lĩnh vực xã
hội hóa có sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn
toàn tỉnh thì được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ
thời gian của dự án.
1.2. Điều kiện được hưởng:
Dự án đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các
cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Quyết
định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết
định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, Quyết định
số 1470/QĐ- TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng
Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.
2.1. Hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng
Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc địa bàn ưu đãi
về hỗ trợ đầu tư nhưng chưa được giải phóng mặt
bằng, nhà đầu tư được hỗ trợ 01 lần kinh phí bồi
thường giải phóng mặt bằng sau khi hoàn thành
toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
(trừ các trường hợp được miễn tiền thuê đất cho
cả thời hạn thuê theo quy định của pháp luật về
đất đai và Điều 5 của Nghị quyết này), với định
mức như sau:

- Dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư: Hỗ
trợ 20% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng xác định theo
bảng giá Nhà nước quy định, nhưng mức hỗ trợ tối đa không
quá 20 tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha
trở lên, không quá 10 tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng
đất nhỏ hơn 100 ha.
- Dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư: Hỗ trợ 10%
kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng xác định theo bảng
giá Nhà nước quy định, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 10
tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên,
không quá 5 tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng đất nhỏ
hơn 100 ha.
2.2. Hỗ trợ công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án
Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi về hỗ trợ đầu tư sau khi nghiệm thu toàn bộ dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngân
sách tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp trước thuế thực hiện đường
giao thông, đường điện và hệ thống cấp, thoát nước đến hàng
rào của dự án theo quy hoạch hoặc thỏa thuận quy hoạch, thiết
kế, dự toán và hồ sơ hoàn công được phê duyệt, nhưng tối đa
không quá mức hỗ trợ theo quy định sau:
TT

Tổng vốn đầu tư dự án
(không bao gồm chi phí bồi thường,
giải phóng mặt bằng)

Mức hỗ trợ
(tối đa)

1

Từ 10 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng

2,0 tỷ đồng

2

Từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng

3,0 tỷ đồng

3

Từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng

5,0 tỷ đồng

4

Từ 100 tỷ đồng trở lên

10 tỷ đồng
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2.3. Hỗ trợ đào tạo lao động

Hỗ trợ kinh phí
đào tạo nghề

11

CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ

không quá 2.000.000 đồng/lao động/khóa
đối với hệ sơ cấp (đào tạo từ 3 đến dưới 6
tháng);
50% kinh phí đào tạo/lao động/khóa đối
với hệ trung cấp;
70% kinh phí đào tạo/lao động đối với hệ
cao đẳng.

DỰ ÁN

Dự án sử dụng tối thiểu 30% lao động địa phương
Hỗ trợ đào tạo lao động với số lượng lao động đào
tạo tối đa không quá 200 lao động/doanh nghiệp/
năm và mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo 01
lần trong suốt thời gian làm việc tại doanh nghiệp

Điều kiện
hỗ trợ

Lao động được đào tạo thuộc danh sách đóng
bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp
Lao động chưa được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ
sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (cùng ngành nghề
đào tạo) theo các chính sách hiện hành
của nhà nước.
Hỗ trợ 01 lần sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

2.4. Hỗ trợ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư
Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được hưởng ưu
đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết này được hỗ trợ miễn phí lập hồ sơ
đề xuất dự án đầu tư và hồ sơ đề nghị hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện.
24

Trong KKT,
KCN, CCN

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư.
- Cấp Giấy phép xây dựng.
- Cấp Xác nhận Cam kết bảo
vệ môi trường.
- Cấp con dấu.
- Cấp mã số thuế.
- Cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.
- Cấp giấy phép lao động cho
người nước ngoài. (Đối với các
doanh nghiệp có sử dụng lao
động là người nước ngoài)

Ngoài KKT,
KCN, CCN

- Quyết định chủ trương đầu
tư (xem xét quy hoạch, tính phù
hợp sử dụng đất của dự án…)
- Cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
- Đăng ký Cam kết môi trường
hoặc đánh giá tác động môi
trường.
- Hợp đồng thuê đất, cấp
chứng nhận quyền sử dụng
đất.
- Thẩm duyệt về phòng cháy
và chữa cháy.
- Cấp Giấy phép xây dựng.
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12

THÔNG TIN THAM KHẢO

Giá thuê văn phòng,
mặt bằng, nhà xưởng
Khoảng 30.000 - 50.000 đồng/m2/
tháng

Giá điện
1.043 - 2.061 đồng/kwh
Giá Gas
27.000 - 32.000 đồng/Kg
Giá thuê nhà, căn hộ cho người nước ngoài
- Nhà riêng: 10 - 20 triệu đồng/hộ/tháng
- Khách sạn 02 sao: 300.000 - 400.000 đồng/phòng/
1 ngày đêm
- Khách sạn 03, 04 sao: 600.000 đồng - 1.000.000 đồng/
phòng/1 ngày đêm
Chi phí lao động
- Lao động quản lý và kỹ thuật: 6 - 8 triệu đồng/người/
tháng
- Công nhân và lao động phổ thông: 3.5 - 5 triệu đồng/
người/tháng
Chi phí vận tải
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Giá nước
6.000 - 8.000 đồng/m3

Dịch vụ
vận chuyển

Giá

Taxi 4 chỗ

9.000 - 11.000 VNĐ/km

Taxi 7 chỗ

12.000 - 15.000 VNĐ/km

Vận tải hàng hóa

4.000 - 6.000 VNĐ/ 1 tấn/km

Chi phí xây dựng
- Văn phòng: 2.5 - 3 triệu đồng/m2
- Nhà xưởng tiêu chuẩn:
1.5 - 1.8 triệu đồng/m2
- Hạng mục khác: 1 - 1.2 triệu
đồng/m2
Bảo hiểm
- Bảo hiểm xã hội: 24% (người sử
dụng lao động đóng 17%, người
lao động đóng 7%).
- Bảo hiểm y tế: 4,5% (người sử
dụng lao động đóng 3%, người
lao động đóng 1,5%).
- Bảo hiểm thất nghiệp: 2%
(người sử dụng lao động đóng
1%, người lao động đóng 1%).
Chi phí xử lý chất (nước) thải
Theo quy định chung của nhà
nước
Chi phí, lệ phí khác
Thuế tài nguyên và chi phí bảo
vệ môi trường theo quy định
chung của Chính phủ.
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DANH MỤC

DỰ ÁN
THU HÚT

ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN
2019 - 2025

31

118 ha

Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km 26+00
kết nối với tuyến QL1A
(bên trái tuyến)

Nút giao cao tốc Bắc
Giang – Lạng Sơn kết nối
với tuyến QL4B

Huyện Chi Lăng

Xã Quảng Lạc, thành phố
Lạng Sơn

thuộc xã Tân Mỹ, huyện
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Hạ tầng công
nghiệp xã Yên Trạch, huyện
Cao Lộc

Hạ tầng công nghiệp xã
Hợp Thành và Gia Cát,
huyện Cao Lộc

Đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng Khu công
nghiệp Đồng Bành

Đầu tư hạ tầng cụm công
nghiệp Quảng lạc

Đầu tư xây dựng hạ tầng
Khu Phi thuế quan thuộc
Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn

3

4

5

6

7

8

177 ha

50 ha

321,76 ha

30,04 ha

804

112,46 ha

Nút giao đường Cao tốc
Bắc Giang – Lạng Sơn kết
nối với đường Tỉnh lộ TL
245 tại Km 68+880

Hạ tầng công nghiệp xã
Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng

2

1.265

450

1.540

215

843

2.918

Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km80+840
408,32 ha
kết nối với đường Tỉnh lộ
242

700

Hạ tầng công nghiệp xã Hồ
Sơn, huyện Hữu Lũng

100 ha

Huyện Lộc Bình

Hạ tầng Các cụm công
nghiệp Na Dương, huyện
Lộc Bình. (Cụm số 2,3)

7.019

VỐN
ĐẦU TƯ
(TỶ VNĐ)

HẠ TẦNG
CÔNG NGHIỆP

QUY MÔ,
CÔNG SUẤT
20.349

ĐỊA ĐIỂM

TỔNG CỘNG

TÊN DỰ ÁN

1

A

STT

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

PPP

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ

32
33

200

239

392,5 ha

126 ha

100 ha

2,76 ha

quy mô 100
giường

quy mô 100
giường

4,1 Km đường
cấp III miền
núi (nền
đường rộng
12m, mặt đg
rộng 11m)

Xã Mai Pha, thành phố
Lạng Sơn

Xã Mai Pha, thành phố
Lạng Sơn

Xã Mai Pha, thành phố
Lạng Sơn

Xã Hoàng Đồng, thành
phố Lạng Sơn
Thuộc phường Chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn (tại
khu đất phía Tây UBND
tỉnh).

thôn Ao Đẫu, thị trấn Hữu
Lũng, huyện Hữu Lững

Thuê lại một phần diện
tích đất của bệnh viện đa
khoa trung tâm tỉnh

Xã Quảng Lạc, thành phố
Lạng Sơn, và xã Yên Trạch
huyện Cao Lộc tỉnh Lạng
Sơn.

Khu đô thị sinh thái Nà
Chuông

Khu đô thị Bình Cằm

Khu đô thị sinh thái ven
sông Kỳ Cùng (dọc theo
tuyến đường Lý Thái Tổ kéo
dài)

Khu đô thị Hoàng SơnHoàng Đồng

Khu liên cơ quan tỉnh

Bệnh viện Hữu Lũng

Bệnh viện Sản Nhi Lạng
Sơn

Đường nối từ QL 1 (xã Yên
Trạch) đến trung tâm xã
Quảng Lạc, thành phố Lạng
Sơn

10

11

12

13

14

15

16

17

50 ha

75 ha

Km 22+500 quốc lộ 1A

Cảng cạn Lạng Sơn

400

1.100

1.000

700

1.000

3.000

1.000

7.800

9

VỐN
ĐẦU TƯ
(TỶ VNĐ)

HẠ TẦNG GIAO THÔNGĐÔ THỊ - XÃ HỘI

QUY MÔ,
CÔNG SUẤT

B

ĐỊA ĐIỂM

TÊN DỰ ÁN

STT

PPP

PPP

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

PPP

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ

34
35

35 ha

24,29

Thành phố Lạng Sơn

Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn với tuyến
đường QL279 xã Quang
Lang, Huyện Chi Lăng

Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km 26+00
kết nối với tuyến QL1A

Nút giao cao tốc Bắc
Giang – Lạng Sơn kết nối
với tuyến QL4B

Xã Chi Lăng, huyện Chi
Lăng tỉnh Lạng Sơn

Xã Chi Lăng, huyện Chi
Lăng tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Đồng Đăng,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Thuộc thôn Khòn Pát, xã
Mai Pha, thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Khu liên hợp triển lãm quốc
tế và thể thao

Khu du lịch sinh thái nghỉ
dưỡng Hồ Nà Tâm

Đầu tư khu thương mại
dịch vụ xã Quang Lang,
huyện Chi Lăng

Đầu tư khu thương mại
dịch vụ xã Yên Trạch, huyện
Cao Lộc

Đầu tư khu thương mại
dịch vụ xã Hợp Thành và
Gia Cát, huyện Cao Lộc

Khu bảo tàng chiến thắng
Chi Lăng

Khu Quảng trường, tượng
đài Chiến thắng

Tu bổ di tích Nhà bia Thủy
Môn Đình, thị trấn Đồng
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Khu liên hợp thể thao,
thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

18

19

20

21

22

23

24

25

26

48,03 ha

4,9 ha

5 ha

5 ha

52,73

97,6

Xã Hoàng Đồng, phía
Đông Bắc thành phố Lạng 80 ha
Sơn

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ,
DU LỊCH, TDTT

QUY MÔ,
CÔNG SUẤT

C

ĐỊA ĐIỂM

TÊN DỰ ÁN

STT

1.112

84

125

88.42

377

697

174

200

1.500

2.948

VỐN
ĐẦU TƯ
(TỶ VNĐ)

PPP

PPP

PPP

PPP

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

PPP

HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ

36
37

ĐỊA ĐIỂM

12 điểm di tích quốc gia
đặc biệt và vùng ATK

Xã Bình La, huyện Bình
Gia

Xã Đình Lập huyện Đình
Lập

Nút giao cao tốc Bắc
Giang – Lạng Sơn
Km80+840 kết nối với
đường Tỉnh lộ 242

Nút giao cao tốc Bắc
Giang – Lạng Sơn kết nối
với đường Tỉnh lộ TL 245
tại Km 68+880

Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km 26+00
kết nối với tuyến QL1A

TÊN DỰ ÁN

Khu di tích khởi nghĩa Bắc
Sơn

NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP - NÔNG
THÔN

Chăn nuôi trâu bò sinh sản
và bò thịt

Chăn nuôi trâu bò sinh sản
và bò thịt

Đầu tư sản xuất nông nghiệp tại xã Hồ Sơn, huyện
Hữu Lũng (ưu tiên phát
triển sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao, nông sản
sạch)

Đầu tư sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa Lạc, huyện
Hữu Lũng (ưu tiên phát
triển sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao, nông sản
sạch)

Đầu tư sản xuất nông nghiệp tại xã Yên Trạch, huyện
Cao Lộc (ưu tiên phát triển
sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao, nông sản sạch)

STT

27

D

28

29

30

31

32

62

Xây dựng,
trùng tu các
điểm di tích

128

114,54

512

458

173

60

Quy mô 200
con sinh sản
và 2.500 con
thịt; diện tích
50 ha.

43,15

120

Quy mô 500
con sinh sản
và 5.000 con
thịt; diện tích
100 ha

2.181

VỐN
ĐẦU TƯ
(TỶ VNĐ)

QUY MÔ,
CÔNG SUẤT

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
PPP

HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ

38
39

400

xã Đề Thám, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn

Nhà máy chế biến hồi công
nghệ huyệnVăn Quan

Nhà máy chế biến quế hồi
huyện Tràng Định

LĨNH VỰC KHÁC

Công viên nghĩa trang
thành phố Lạng Sơn

35

36

E

37

200 ha

2 ha

40

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Nguyễn Hữu Chiến
Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Biên tập:
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Kỹ thuật: Trương Hải Yến
In tại Công ty TNHH In Tiến Sơn
Địa chỉ: P303 H9 Tập thể Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Số lượng: 1.500 bản, Khổ 14.8x21 cm
GPXB số 61/ GP/STTTT, do sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 06/09/2019
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2019

Nà Soong, xã Yên Trạch
huyện Cao Lộc

400

Xã Xuân Mai, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

Trang trại chăn nuôi lợn
thịt chất lượng cao

34

2.500

715

Quy mô 5000
con sinh sản
và 30.000 con
thịt; diện tích
100 ha

Lân Kênh Thang, thôn
Đồng Tiến, xã Yên Thịnh,
huyện Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn

40 ha

144

36

Nút giao cao tốc Bắc
Giang – Lạng Sơn kết nối
với tuyến QL4B

33

VỐN
ĐẦU TƯ
(TỶ VNĐ)

Đầu tư sản xuất nông
nghiệp xã Hợp Thành và
Gia Cát, huyện Cao Lộc (ưu
tiên phát triển sản xuất
nông nghiệp công nghệ
cao, nông sản sạch)

QUY MÔ,
CÔNG SUẤT

ĐỊA ĐIỂM

TÊN DỰ ÁN

STT

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước,
FDI

Doanh nghiệp, cá
nhân trong nước

HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN
Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
0205 3812 122
SÁCH KHÔNG BÁN

