
STT Tên dự án Địa điểm Quy mô

  Vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Nguồn vốn thu 

hút đầu tư
Ghi chú

TỔNG CỘNG     113.532 

A
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG
      64.174 

1 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng 4.900 ha       40.000 

Vốn đầu tư công, 

vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn v/v Thực hiện Chương 

trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển 

hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng 

giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp

2 Khu công nghiệp Hữu Lũng 
Các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, 

huyện Hữu Lũng 
599,76 ha        4.000 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Công văn số 90/TTg-CN đồng ý điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn

3 Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1 Xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng 75 ha           600 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất; đã có 

nhà đầu tư quan tâm khảo sát

4 Cụm Công nghiệp Minh Sơn Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 55 ha           440 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách
Huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất

5 Cụm Công nghiệp Hồ Sơn 1 Xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng 75 ha           600 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách
Huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất

6 Cụm Công nghiệp Tân Thành 1 Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng 60 ha           480 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách
Huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất

7
Các cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc 

Bình (cụm số 2,3)
Huyện Lộc Bình 100 ha           960 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu công nghiệp Na Dương thành 

các Cụm công nghiệp Na Dương

BIỂU DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

 (Kèm theo Quyết định số  2222  /QĐ-UBND ngày 13  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh)



8  Khu công nghiệp Đồng Bành Huyện Chi Lăng 129 ha           800 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 

của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Danh mục dự án 

thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2019 – 2025 và Công văn số 90/TTg-CN đồng ý 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trừ đi phần 

diện tích đã cấp cho 04 dự án 33 ha) 

9
Khu Phi thuế quan thuộc Khu kinh tế của 

Khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn. 
82,5 ha           600 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Quyết định số 1797/QĐ-UBND phê duyệt Danh 

mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2019 – 2025

10 Cụm công nghiệp Văn Lãng Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 50 ha           467 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND tỉnh về quy hoạch phát 

triển các cụm công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và 

Công văn số 1477/SCT-QLCN của Sở Công 

Thương đang thẩm định thành lập cụm, phù hợp 

với các quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030 của  huyện.

11 Cụm công nghiệp Chiến Thắng Xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn 25 ha           264 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất

đã có nhà đầu tư quan tâm

12
Cụm Công nghiệp phía Đông Nam thị trấn 

Đồng Mỏ

Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi 

Lăng 
70 ha           500 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

 Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030; đã có nhà đầu tư quan tâm

13 Cụm công nghiệp số 1
Xã Kháng Chiến, huyện Tràng 

Định
75 ha           540 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách
Huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất

14 Cụm công nghiệp Mai Pha Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn 13,74 ha           100 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách
Thành phố đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất

15 Cụm công nghiệp Đình Lập Xã Đình Lập, huyện Đình Lập 71,35 ha           635 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Bộ Công thương đã đồng ý bổ sung cụm công 

nghiệp Đình Lập tại công văn số 5759/BCT-

CTĐP ngày 20/9/2021; Tỉnh uỷ đã thông qua

16 Cụm Công nghiệp Bình Gia Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia 25 ha           180 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030

17 Nhà máy điện gió Đình Lập Xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập 100 MW        3.558 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030



18 Nhà máy điện sinh khối Lộc Bình Huyện Lộc Bình 30 MW        1.050 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh 

trình Bộ Công Thương về bổ sung Quy hoạch

19 Nhà máy điện gió Cao Lộc Huyện Cao Lộc 55 MW        1.925 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh 

trình Bộ Công Thương về bổ sung Quy hoạch

20 Nhà máy điện gió Lộc Bình Huyện Lộc Bình 155 MW        5.425 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh 

trình Bộ Công Thương về bổ sung Quy hoạch

21 Nhà máy điện gió Văn Quan Huyện Văn Quan 30MW        1.050 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh 

trình Bộ Công Thương về bổ sung Quy hoạch

B LĨNH VỰC GIAO THÔNG - ĐÔ THỊ       24.658 

22 Cảng cạn Lạng Sơn Km 22+500 quốc lộ 1A 75 ha        1.000 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Công văn 527/UBND-KTN ngày 06/6/2019 của 

UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh vị trí quy 

hoạch cảng cạn Lạng Sơn, trong đó có đề nghị 

quy mô cảng cạn Lạng Sơn là 75ha.

23 Trạm dừng nghỉ Cao Lộc

Km 26+560 – Km 27+080, thôn 

Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện 

Cao Lộc (bên trái và bên phải 

tuyến đường cao tốc Hà Nội – 

Lạng Sơn).

12,65 ha          99,8 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 223/2019

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt 

dự án có sử dụng đất

24 Bãi đỗ xe ngầm kết hợp phố ẩm thực Xứ Lạng 
Phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn
1,12 ha           300 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Công văn số 1796/VP-KTN ngày 13/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc liên quan đến đề xuất dự án 

Bãi đỗ xe ngầm kết hợp phố ẩm thực xứ Lạng 

River Side

25
Kho bãi Logistics và bến xe hàng hóa Xuất 

nhập khẩu

Khu vực đường chuyên dụng 

vận tải hàng hóa Tân Thanh - 

Khả Phong Xã Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng

50ha           500 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030; đã có Nhà đầu tư quan tâm, nghiên 

cứu

26 Khu đô thị sinh thái Nà Chuông - Bình Cằm Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 602 ha        4.000 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Công văn số 584/UBND-KTN ngày 24/6/2019 

về việc công bố các yêu cầu về nội dung, thời 

gian thực hiện để lựa chọn phương án quy hoạch 

các khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, 

thành phố Lạng Sơn

27 Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn
79,6 ha        2.000 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh lạng Sơn đến năm 2035.



28
Khu đô thị mới Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn

Phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn
17,95 ha           300 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Thông báo số 90/TB-UBND ngày 26/02/2021 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét 

về chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn. UBND thành phố đang tổ chức lập quy 

hoạch

29 Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn
Thuộc phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn 
11.646 m²        1.100 PPP

Quyết định 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của 

UBND tỉnh

30 Khu dân cư Tân Thanh (khu 1, khu 2) Xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng 17,78ha           280 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát, nhà đầu tư đã tài trợ lập quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500

31 Khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng
20ha           300 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất GĐ 

2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm khảo 

sát, nhà đầu tư tài đã chợ lập quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500

32 Khu đô thị Mỹ Sơn

Xã Hợp thành, huyện Cao Lộc 

và Phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn.

39,5 ha        1.000 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Thông báo Kết luận số 283/TB-UBND ngày 

28/5/2021 của UBND tỉnh  xem xét về chủ 

trương nghiên cứu, khảo sát, tài trợ lập quy 

hoạch chi tiết một số dự án trên địa bàn tỉnh

33 Khu đô thị mới trung tâm Thị trấn Bình Gia
Thị trấn Bình Gia, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn
13,2 ha           250 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn  2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

34
Khu đô thị sinh thái Thủy Vân Sơn (gồm 3 dự 

án thành phần)

Xã Bắc Việt, Xã Bắc Hùng, Thị 

trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
1000ha        5.000 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Đang trong giai đoạn rà soát, cập nhật số liệu 

diện tích các loại đất trong phạm vi ranh giới 

nghiên cứu để phục vụ cho công tác lập hồ sơ 

quy hoạch xây dựng;  đồng ý lựa chọn tên gọi 

của dự án phù hợp với tính chất và nội dung dự 

án tại văn bản 1374/VP-KT ngày 13/4/2021 của 

VP UBND tỉnh; Huyện đã đưa vào quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 

35
Khu liên hợp đô thị, du lịch, thể thao Hồ Bản 

Quyền (gồm 3 dự án thành phần)

Thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn
190 ha        5.800 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030; đang lập phương án quy hoạch



36 Khu đô thị phía Tây Nam thị trấn Đồng Mỏ
Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi 

Lăng 
54,9 ha           900 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030;  đã có nhà đầu tư quan tâm

37 Khu đô thị phía Nam Thị trấn Bình Gia
Thôn Ngã Tư, thị trấn Bình Gia, 

huyện Bình Gia
12,18 ha           250 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Địa điểm khu đất đưa đã vào Quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

38 Khu đô thị phía Bắc thị trấn Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 39ha 342
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

39 Khu đô thị Green Garden

Xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn và xã Yên Trạch huyện Cao 

Lộc

37,71ha           226 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Thông báo số 96/TB-UBND ngày 27/02/2021 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét 

về chủ trương lập quy hoạch chi tiết phường dự 

án Khu đô thị Green Garden, thành phố Lạng 

Sơn và xã Yên Trạch huyện Cao Lộc. Sở Xây 

dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết

40 Khu đô thị mới Sơn Hà
Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng
30 ha           198 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030;  đã có nhà đầu tư quan tâm

41 Khu đô thị sinh thái Sông Thương 
Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng
30 ha           198 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030;  đã có nhà đầu tư quan tâm

42
Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí 

Mai pha – Yên Trạch

Xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn và xã Yên trạch huyện Cao 

Lộc

45 ha           297 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Thông báo số 50/TB-HĐTĐ ngày 3/8/2021 

Thông báo Kết luận của Hội đồng thẩm định 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại cuộc 

họp thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và các 

nhiệm vụ quy hoạch 

43 Khu đô thị phía Đông thị trấn Hữu Lũng
Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng
48 ha           317 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Thông báo số 341/TB-UBND ngày 24/6/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn Thông báo Kết luận 

giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

(Ngày 21 tháng 6 năm 2021)

C       22.140 

44

Khu liên hợp Trung tâm hội chợ, quảng cáo và 

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thành phố 

Lạng Sơn

Thuộc xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn
383 ha        3.051 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh lạng Sơn đến năm 2035

45
Khu phức hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng xã 

Quan Sơn
Xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng 107 ha           400 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030;  đã có nhà đầu tư quan tâm

46 Khu du lịch sinh thái Thảo nguyên Khau Slao 
Thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, 

huyện Chi Lăng
150 ha           500 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách
Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030

47 Khu du lịch sinh thái xã Thượng Cường
Thôn Quán Hàng, xã Thượng 

Cường, huyện Chi Lăng
135 ha        1.500 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030

LĨNH VỰC DU LỊCH - DỊCH VỤ



48 Khu du lịch sinh thái Bản Bó 
Thôn Bản Bó, xã Tri Phương , 

huyện Tràng Định
55 ha           200 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030

49 Khu du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng 300 ha        1.200 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Nằm trong Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 

19/4/2021 về phê duyệt “Đề án phát triển du lịch 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030", Huyện đưa vào 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030

50  Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Bản Lải Xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình 1600 ha        2.400 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Nằm trong Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 

19/4/2021 về phê duyệt “Đề án phát triển du lịch 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030", Huyện đưa vào 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030

51 Khu du lịch cộng đồng Lũng Slàng
Thôn Lũng Slàng thuộc xã Tri 

Phương, huyện Tràng Định 
30 ha           300 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

UBND huyện đã đưa vào quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Thôn Lũng 

Slàng thuộc xã Tri Phương, huyện Tràng Định 

(là một trong 06 xã được công nhận xã An toàn 

khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp của huyện 

52
Khu du lịch cộng đồng và sinh thái Núi Nàng 

Tiên
xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia 80ha           300 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Thuộc nhóm sản phẩm du lịch đặc thù có ý 

nghĩa đối với tỉnh trong Đề án phát triển du lịch 

tỉnh, là khu vực trọng điểm phát triển du lịch 

trong Đề án phát triển du lịch của huyện. Hiện 

nay, huyện đang rà soát, điều chỉnh lại quy 

hoạch đất; thực hiện mời gọi nhà đầu tư và đã có 

một số nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu thông tin, 

đến khảo sát

53
Quần thể du lịch thể thao quốc tế Venus Lạng 

Sơn

Xã Quan Sơn, thị trấn Đồng Mỏ 

huyện Chi Lăng
411,73 ha        1.500 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

54
Khu du lịch sinh thái Hồ Pác Mỏ thị trấn Bắc 

Sơn
Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 30 ha 201

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

55 Khu nghỉ dưỡng Hồ Vũ Lăng Xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn 30 ha 101
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030

56
Khu đô thị - dịch vụ - thể dục thể thao Mai 

Pha - Tân Liên - Gia cát

Xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, xã Tân Liên, Gia Cát huyện 

Cao Lộc

899,75ha        5.933 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch phân khu Khu đô thị- dịch vụ - thể dục 

thể thao Mai Pha- Tân Liên- Gia Cát 



57

Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, thành 

phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch huyện Cao lộc

 Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng 

Sơn và xã Yên Trạch huyện Cao 

lộc

690 ha        4.554 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 

12/08/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn, 

D
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - NÔNG 

THÔN
       1.680 

58
Khu sản xuất, chế biến nông  nghiệp công 

nghệ cao Hoan Trung
Xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn 11,98ha             80 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030

59
Khu sản xuất  nông nghiệp công nghệ cao 

Bính Xá

Thôn Nà Loòng, xã Bính Xá, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
195,2 ha           630 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

60
Khu chăn nuôi tập trung xã Bắc Quỳnh, huyện 

Bắc Sơn
Xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn 130 ha           250 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

61
Khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, 

thủy sản, hải sản tập trung
Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 30,9ha           500 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 – 2030; Đã có Nhà đầu tư

62

Khu liên hợp chăn nuôi, chế biến thịt lợn đảm 

bảo an toàn dịch bệnh khu vực biên giới Lạng 

Sơn - Trung Quốc (gồm 2 dự án thành phần)

Xã Trùng Khánh, Hoàng Việt, 

huyện Văn Lãng
119,95 ha           180 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030, đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

63
Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao Lạng 

Sơn
Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng 15,18 ha             40 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030; đã có nhà đầu tư quan tâm 

khảo sát

E LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC           850 

64 Bệnh viện Đa khoa Hữu Lũng
Thôn Kim Chòi, Sảy Hạ xã 

Đồng Tân, huyện Hữu Lũng

Quy mô 350 

giường bệnh
          500 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

65 Bệnh viện Đa khoa Bến Bắc

Tại vị trí cũ của bệnh viện đa 

khoa trung tâm tỉnh, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Quy mô 90 

giường bệnh
150

Đấu giá quyền sử 

dụng đất và tài 

sản trên đất

66 Trường Quốc tế liên cấp Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 02 ha           100 
Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

67 Trung tâm đào tạo nghề Hữu Lũng
Khu công nghiệp Huyện Hữu 

Lũng
03 ha           100 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

G LĨNHVỰC KHÁC             30 

68 Công viên vĩnh hằng Lộc Bình
Thôn Bản Gia, thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình
14,87 ha             30 

Vốn đầu tư ngoài 

ngân sách

Đã có trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 của huyện Lộc Bình.

Công văn số 4002/SYT-KHTC ngày 07/8/2021 

của Sở Y tế
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