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BÁO CÁO 

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 

                         
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội nước 

CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đất đai số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội nước 

CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước 

CHXHCN Việt Nam; 

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp; 

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công 

Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp; 

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 18/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo; 

Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020, tầm nhìn 2025; 

Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh khóa 

XVII về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 

và những năm tiếp theo; 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 186/BC-UBND Thạch Hà, ngày 11  tháng  9  năm 2019 
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Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 14/8/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện Thạch Hà lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

huyện Thạch Hà về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2019. 

2. Sự cần thiết điều chỉnh/bổ sung Quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp 

Thạch Hà là huyện nằm bao quanh thành phố Hà Tĩnh, có 31 đơn vị hành 

chính trực thuộc (gồm thị trấn Thạch Hà và 30 xã), dân số gần 140.000 người. Vị 

trí địa lý của Thạch Hà có nhiều thuận lợi cho sự lưu thông, trao đổi hàng hóa và 

phát triển dịch vụ:  

- Thứ nhất, huyện có tiềm năng lớn về giao thông, vùng nguyên liệu, lao 

động, khí hậu, chính sách để phát triển các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, Logistic. 

- Thứ hai, huyện bao quanh trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh với đầy đủ các dạng 

địa hình, có đường Quốc lộ 1A chạy qua, có đường Thạch Khê - Vũng Áng, 

QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh..., nhiều lợi thế để hình thành khu công 

nghiệp tập trung tại các vùng, phát triển một số khu – cụm công nghiệp dọc theo 

Quốc lộ 1A từ cầu Già đến cầu Nga (theo hướng từ Bắc vào Nam) và dọc QL1A 

đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh. 

Với xu thế phát triển chung của tỉnh và điều kiện kết cấu hạ tầng ngày càng 

được nâng cấp, hoàn thiện, Thạch Hà đang dần trở thành một địa phương có lợi 

thế trong phát triển khu, cụm công nghiệp của tỉnh. 

Ngoài ra, huyện có tiềm năng rất lớn về lực lượng lao động: Dân số trong 

độ tuổi lao động trên 90.000 người, chiếm 65,83% dân số toàn huyện. Trong đó 

lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 32,75% 

(25.166 người); lao động khu vực công nghiệp – xây dựng 31,24% (24.008 

người); lao động trong khu vực các ngành dịch vụ 36,01% (27.671 người). Tỷ lệ 

lao động qua đào tạo đạt 58,4%.  

Trong những năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp tại địa phương đã 

có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết 

việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.  

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) 

của tỉnh Hà Tĩnh đã được phê duyệt, trên địa bàn huyện Thạch Hà có 03 cụm 

công nghiệp được quy hoạch gồm: Cụm CN-TTCN Phù Việt, Cụm công nghiệp 

Lưu - Vĩnh, Cụm công nghiệp Thạch Khê với tổng diện tích 104.52 ha. Tuy 

nhiên chỉ có Cụm công nghiệp Phù Việt được Quy hoạch chi tiết, thành lập và đi 

vào hoạt động (39,52 ha). Trong đó diện tích đất đã thu hồi là 11,11 ha; diện tích 

đất công nghiệp trong cơ cấu sử dụng đất là 277.862 m
2
, chiếm tỷ lệ 70,3%; diện 



3 
 

tích đất giao thông là 44.911 m
2
, chiếm tỷ lệ 11,4%... Hiện tại Cụm có 07 dự án 

đăng ký sản xuất và kinh doanh trong đó 06 dự án đầu tư đã hoàn thành đi vào 

hoạt động tạo động lực, góp phần lớn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện nhà
1
. 

Riêng Nhà máy sản xuất kết cấu thép Thương Phú hiện tại đã đăng ký tạm ngừng 

hoạt động do thua lỗ trong sản xuất kinh doanh; Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu 

xây dựng tổng hợp của Công ty Việt Nhật đang tiến hành đền bù, GPMB 1,57 ha. 

Do điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo cùng với các chủ 

trương, chính sách chưa đồng bộ nên việc quy hoạch chi tiết và đầu tư phát triển 

cụm CN-TTCN còn nhiều hạn chế. Từ khi thành lập đến nay (2012) Cụm CN Phù 

Việt tỷ lệ lấp đầy mới chỉ đạt 34,37%. 

Vừa qua có nhiều doanh nghiệp lớn đã khảo sát để đầu tư tại huyện, tuy 

nhiên khi giới thiệu vào Cụm công nghiệp Phù Việt và 02 cụm công nghiệp được 

quy hoạch thì các doanh nghiệp đều không quyết định đầu tư do các điều kiện về 

ngành nghề kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật không phù hợp với nhu cầu đầu tư và 

phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Mặc khác: Theo định hướng quy hoạch phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không 

có dự án mỏ sắt Thạch Khê, đồng nghĩa với Quy hoạch Cụm công nghiệp Thạch 

Khê sẽ không được thực hiện; Cụm công nghiệp Lưu - Vĩnh cũng chưa được thành 

lập và diện tích chỉ có 15 ha, quỹ đất còn lại rất hạn chế. Vì vậy, huyện Thạch Hà 

cần thiết phải điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch các Cụm công nghiệp không có 

tính khả thi và bổ sung Quy hoạch các cụm công nghiệp mới có tiềm năng khai 

thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài để thu hút các doanh nghiệp lớn 

đầu tư tại huyện nhà. 

Trong điều kiện nguồn vốn cho đầu tư phát triển các cụm công nghiệp của 

tỉnh còn hạn chế, để hình thành các cụm công nghiệp cần kêu gọi nhà đầu tư hạ 

tầng cụm công nghiệp. 

Sau khi xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, về đất đai, kết cấu hạ tầng, vùng 

nguyên liệu và nhu cầu, nguyện vọng của nhà đầu tư; Huyện ủy, HĐND và 

UBND huyện Thạch Hà thống nhất đề nghị xin điều chỉnh, đưa Cụm công nghiệp 

Thạch Khê ra khỏi Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp và bổ sung quy hoạch 

Cụm công nghiệp Thạch Hương với diện tích dự kiến khoảng 75 ha tại xã Thạch 

Hương, định hướng là Cụm công nghiệp đa ngành nghề gắn với phát triển 

Logistic, trong đó ưu tiên tập trung vào các ngành: Logistic, sản xuất vật liệu xây 

dựng, sản xuất đồ gia dụng, may mặc, chế biến thực phẩm, cơ khí. 

                                                 
1
 1) Dự án nhà máy sản xuất bê tông công nghệ cao (Viết Hải), 2) Dự án văn phòng và 

kho kinh doanh vật liệu xây dựng (Bình Nguyên), 3) Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ 

vi sinh và chế phẩm sinh học nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao), 4) Dự án chiết nạp 

gas (Nam Thăng Long), 5) Dự án Nhà máy gạch không nung (HDN), 6) Dự án nhà máy sản 

xuất kết cấu thép (Thương Phú). 
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II. GIẢI TRÌNH ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG 

QUY HOẠCH 

1. Việc đáp ứng các điều kiện điều chỉnh Cụm công nghiệp Thạch Khê 

ra khỏi Quy hoạch 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 

của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp, Cụm công nghiệp 

Thạch Khê đáp ứng đủ điều kiện để điều chỉnh ra khỏi Quy hoạch phát triển 

cụm. Cụ thể: 

Cụm công nghiệp Thạch Khê được đưa vào Quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định 

số 3774/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 với định hướng thu hút các Nhà đầu tư có 

dự án đầu tư xây dựng liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê. Tuy nhiên, hiện nay, 

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã bị tạm dừng. Trong định hướng quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 cũng không có phương án tiếp tục khai thác mỏ sắt Thạch Khê (UBND 

tỉnh đã lựa chọn Công ty Boston Consulting Group làm đơn vị tư vấn dự án “Rà 

soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; 

lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đến nay, 

qua 3 lần báo cáo và nhận được sự góp ý của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, tổ 

chức, cá nhân…Công ty Boston Consulting Group (BCG) đã tiếp thu, bổ sung 

và điều chỉnh. Theo đó, đơn vị tư vấn BCG đã đưa ra 3 kịch bản phát triển kinh 

tế - xã hội gồm: Tăng trưởng cao, tăng trưởng trung bình và tăng trưởng thấp. 

Trong cả 03 kịch bản này đều không có dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và 

lọc hóa dầu). 

Do đó, Quy hoạch Cụm công nghiệp Thạch Khê không còn phù hợp với 

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp của Huyện Thạch Hà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 . 

2. Việc đáp ứng các điều kiện bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp 

Thạch Hương 

Căn cứ khoản 1, Điều 7 của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 

của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; quy định điều kiện bổ 

sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch thì Cụm công nghiệp Thạch Hương về cơ 

bản đã đáp ứng một số điều kiện để được xem xét, bổ sung quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp, cụ thể: 

* Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát 

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Thạch Hà và tỉnh Hà Tĩnh 

Đề nghị bổ sụng Quy hoạch Cụm công nghiệp Thạch Hương và Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chủ trương, định hướng 
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phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Hà 

Tĩnh nói chung và của huyện Thạch Hà nói riêng; Phù hợp với tinh thần chỉ đạo 

tại Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 18/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: 

Đối với các địa bàn có quy hoạch khu, cụm công nghiệp thì không chấp thuận 

chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có tính chất công nghiệp nằm ngoài, lân cận 

các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch để đảm bảo công tác xử lý, bảo vệ môi 

trường; Phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ thủ 

công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tại Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 

của HĐND tỉnh khóa XVII về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 14/8/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện Thạch Hà lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã xác định: Khảo 

sát, xúc tiến triển khai quy hoạch và thực hiện quy hoạch bổ sung, quy hoạch 

mới các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Đồng thời: Kêu gọi, tạo môi 

trường thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư tại Cụm công nghiệp Phù 

Việt; mở rộng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, khuyến 

khích du nhập ngành nghề mới, đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ.  

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND huyện Thạch 

Hà về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 đặt ra 

nhiệm vụ: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - 

dịch vụ - du lịch. 

* Có quỹ đất công nghiệp đủ để thành lập cụm công nghiệp mới 

Theo Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020 của huyện Thạch 

Hà đã được phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng quỹ đất cụm công nghiệp của huyện Thạch Hà đến 

năm 2020 là 106,82 ha, trong đó diện tích đất đã sử dụng là 9,55 ha, tổng quỹ 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện là 294,97 ha, trong đó, 

diện tích đất đã sử dụng là 120,44 ha. Do đó, phần quỹ đất còn lại đủ để thành 

lập cụm công nghiệp mới (diện tích cụm công nghiệp không quá 75 ha theo quy 

định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm 

công nghiệp). 

* Các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện không đáp ứng nhu cầu thuê 

đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân 

 Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Hà 

Tĩnh,  trên địa bàn huyện Thạch Hà  có 03 cụm công nghiệp có 03 Cụm công 

nghiệp được Quy hoạch với tổng diện tích là 104,52 ha. Trong đó: 

- Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Cụm công nghiệp Phù Việt được 

thành lập vào năm 2012, được quy hoạch chi tiết và đã tiến hành thu hút các nhà 
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đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đạt 34,37% trên tổng số diện tích quỹ đất công 

nghiệp của Cụm. 

- Cụm công nghiệp Thạch Khê hiện chưa thành lập, được quy hoạch với 

diện tích dự kiến là 50 ha, tại xã Thạch Khê để phục vụ mỏ sắt Thạch Khê. 

Tuy nhiên, hiện tại, CCN Thạch Khê không có tính khả thi do Mỏ sắt Thạch 

Khê đã tạm dừng và không có trong định hướng quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh đến năm 2050.  

- Cụm công nghiệp Lưu – Vĩnh hiện chưa thành lập, được quy hoạch với 

diện tích dự kiến là 15 ha tại xã Thạch Lưu, xã Thạch Vĩnh, diện tích quỹ đất 

công nghiệp có thể cho thuê khá thấp nên khó thu hút các Nhà đầu tư hạ tầng 

và các Nhà đầu tư thứ cấp. 

Do đó, Quỹ đất công nghiệp hiện tại trên địa bàn không còn đủ để thu hút 

các Nhà đầu tư về tìm hiểu, khảo sát đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án sản 

xuất công nghiệp có quy mô lớn. 

* Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp 

Thạch Hương, UBND huyện Thạch Hà sẽ trực tiếp kêu gọi, thu hút và lựa chọn 

được Doanh nghiệp có đủ kinh nghiệm, năng lực tài chính để đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Thạch Hương trước thời điểm đề nghị thành lập Cụm. 
 

III. VỀ MẶT BẰNG SẢN XUẤT 

1. Đánh giá hiện trạng, hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Thạch Khê 

Hiện tại, CCN Thạch Khê chưa thành lập, chưa được đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật nên chưa có cơ sở để đánh giá hiện trạng, hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp. 

2. Nhu cầu mặt bằng sản xuất dự kiến thu hút đầu tư, di dời vào cụm 

công nghiệp Thạch Hương 

Trong những năm gần đây, huyện Thạch Hà có tốc độ phát triển kinh tế xã 

hội khá cao, đồng thời, chính sách xúc tiến, mời gọi các Nhà đầu tư đã thu các 

Nhà đầu tư trong và ngoài địa bàn tỉnh về tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại địa bàn 

huyện. Thực tế cho thấy, nhu cầu mặt bằng của các Nhà đầu tư là khá lớn, đặc 

biệt là các doanh nghiệp chuyên sản xuất về vật liệu xây dựng, may mặc, chế 

biến thực phẩm… Do đó, nhu cầu mặt bằng về sản xuất công nghiệp là tương đối 

cao, đặc biệt là các mặt bằng có thể sản xuất kinh doanh đã được đầu tư hệ thống 

hạ tầng đồng bộ. 
 

IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG CỤM CÔNG NGHIỆP 

RA/VÀO QUY HOẠCH 
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1. Cụm công nghiệp Thạch Khê (đề nghị điều chỉnh ra khỏi 

Quy hoạch) 

1.1. Tên gọi: Cụm công nghiệp Thạch Khê. 

1.2. Địa điểm: Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

1.3. Diện tích: Diện tích theo quy hoạch phát triển cụm: 40 ha. 

1.4. Hiện trạng xây dựng đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư: Hiện tại, 

Cụm chưa thành lập, chưa phê duyệt Quy hoạch chi tiết và chưa triển khai đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm. 

2. Cụm công nghiệp Thạch Hương (đề nghị bổ sung vào Quy hoạch) 

2.1. Tên gọi: Cụm công nghiệp Thạch Hương. 

2.2. Địa điểm: Thôn Hương Long và thôn Minh Đình, xã Thạch Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

2.2. Vị trí, diện tích: Cụm được quy hoạch 75 ha, vị trí cụ thể được xác 

định theo bản trích lục vị trí khu đất (Có bản vẽ kèm theo). 

2.3. Hiện trạng sử dụng đất:  

- Đất tiểu thủ công nghiệp 19 ha (Đất Nhà máy Bia Sài Gòn). 

- Phần đất còn lại là đất trồng lúa, không có công trình lịch sử, văn hóa cần 

bảo tồn.  

2.4. Ngành nghề hoạt động: Đa ngành nghề, trong đó tập trung thu hút 

đầu tư trong các lĩnh vực: Logistic, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, chế 

biến thực phẩm, đồ gia dụng, cơ khí. 

2.5. Tiến độ đầu tư hạ tầng: Thời gian dự kiến đến Quý I năm 2022 sẽ 

đầu tư, hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thạch Hương và tiến hành thu hút 

các NĐT thứ cấp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm. 

2.6. Khả năng kết nối với hạ tầng bên ngoài:  

Cụm công nghiệp Thạch Hương nằm cạnh nút giao giữa đường ĐT.553 và 

Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, cách điểm quy hoạch ga đường sắt tốc 

độ cao, nút giao Hàm Nghi đường bộ cao tốc Bắc Nam khoảng 4 km về phía 

Nam; Rất thuận tiện cho việc kết nối với các vùng lân cận trong và ngoài tỉnh, 

phù hợp với định hướng phát triển cụm công nghiệp gắn liền với Logistic để khai 

thác tối đa tiềm năng, lợi thế của khu vực, là cơ sở để phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp bền vững. Hạ tầng giao thông gắn kết phát triển vận tải đa 

phương thức, đảm bảo giao thương thuận lợi, hiệu quả. 

Tại khu vực dự kiến Quy hoạch Cụm có tuyến đường sắt cao tốc đi qua. 

Tuy nhiên, dự kiến tuyến đường này đến năm 2040 mới triển khai và sẽ đi trên 

cao và không ảnh hưởng đến việc xây dựng hạ tầng kết nối trong cụm. 
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Nguồn nước cấp dùng cho sinh hoạt và sản xuất trong cụm có thể mua từ 

Nhà máy nước Hà Tĩnh hoặc nguồn nước ngầm tại chỗ. Ngoài ra: Cụm có thể 

xây dựng hồ chứa để trữ nước từ Kênh thủy lợi N1.6 và Kênh N1-65. 

Hệ thống thoát nước: Nước mưa trong cụm được chảy vào các hố ga thu 

nước dọc theo đường giao thông, sau đó thoát vào hệ thống chung; nước thải sản 

xuất được thu gom về trạm xử lý trước khi thoát ra ngoài. 

2.7. Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạch Hương 

- Sau khi được UBND tỉnh bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Thạch 

Hương, UBND huyện Thạch Hà sẽ tiến hành kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp mới. 

- Doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp đảm bảo có đủ kinh nghiệm, năng lực tài hính, có đủ khả năng 

huy động vốn để đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp tại xã Thạch Hương theo 

tiến độ được duyệt. 

2.8. Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý cụm công 

nghiệp sau khi được bổ sung 

* Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 

- San nền: Cao độ san nền sẽ tuân thủ theo quy hoạch chung xây dựng và 

cao độ quy hoạch chi tiết xây dựng. Khi thiết kế sẽ cân bằng đào đắp trong khả 

năng có thể. 

- Đường giao thông: Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa. Tốc độ thiết kế 

đường chính 60 km/h; đường nội bộ 50 km/h, chiều rộng mặt đường chính là 15 

m (bốn làn), đường nhánh là 7 m (2 làn). Tải trọng thiết kế: H30. 

- Cấp nước: Tổng nhu cầu dùng nước là 2.800 m
3
/ngày đêm với tiêu chuẩn 

40 m
3
/ha xây dựng. Nước sản xuất và sinh hoạt lấy từ Nhà máy nước Hà Tĩnh 

hoặc nước giếng khoan tại chỗ. 

- Thoát nước: Nước mưa, nước thải sinh hoạt: Sử dụng hệ thống cống tròn 

bê tông cốt thép cho mạng lưới thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt. Các cống 

thoát nước được bố trí hai bên các tuyến giao thông. Nước thải sinh hoạt sẽ thoát 

chung vào hệ thống nước mưa. 

- Nước thải công nghiệp: Hệ thống nước thải sản xuất của từng cơ sở sản 

xuất phải được xử lý cục bộ tại cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thoát ra 

hệ thống chung để dẫn về khu xử lý nước thải toàn cụm xử lý. Hệ thống thoát 

nước thải được bố trí song song và tách biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

- Cấp điện: Điện cung cấp cho Trạm biến áp của cụm được đấu nối từ 

đường dây 35KV, sử dụng trụ BTCT 18 m, dây dẫn là cáp nhôm AC50. Vị trí đặt 

các trạm biến áp nằm ở trung tâm phụ tải để đảm bảo bán kính cung cấp điện phù 
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hợp theo quy định của nguồn điện. Công suất của trạm được xác định dựa vào 

nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy sản xuất trong cụm. 

- Phòng cháy, chữa cháy: Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong 

khu chế biến là yêu cầu hết sức cần thiết cần phải thực hiện đúng theo quy định 

về PCCC của Nhà nước. Ngoài việc tổ chức mạng lưới giao thông đủ lớn để đáp 

ứng yêu cầu PCCC, bản thân trong nội bộ các cơ sở sản xuất tự trang bị các dụng 

cụ phòng chống cháy, bố trí mạng lưới điện trong khu vực sản xuất bảo đảm yêu 

cầu về an toàn. 

* Phương án quản lý cụm công nghiệp: 

Sau khi dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạch Hương 

được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp sẽ thực hiện khai thác, sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bằng 

các hình thức: 

- Ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp, Quy chế quản lý Quy hoạch 

áp dụng cho các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong Cụm, trong đó quy định 

rõ cách thức sử dụng, vận hành, trách nhiệm bảo quản, quản lý hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật chung của Cụm công nghiệp. 

- Tiến hành duy tu bảo, dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng định kỳ hoặc 

khi phát sinh sự cố trong suốt thời gian hoạt động của Cụm Công nghiệp, thu phí 

duy tu, bảo dưỡng hạ tầng theo thỏa thuận với các nhà đầu tư thứ cấp trong cụm 

tại Hợp đồng. 

- Thường xuyên kiểm tra, vận hành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

trong cụm, đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ, an 

ninh trật tự của cụm công nghiệp. 

- Cho các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất trong Cụm thuê đất và thu phí 

sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm trên cơ sở hợp đồng, thực hiện việc 

thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. 
 

V. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG, BIỆN PHÁP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG  

Việc đánh giá các tác động môi trường của Cụm công nghiệp tại xã Thạch 

Hương huyện Thạch Hà sẽ được thực hiện chi tiết theo Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) (sau khi Báo cáo đầu tư được phê duyệt, cùng với việc lập Dự 

án đầu tư). Các cơ sở trong cụm sẽ thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận kế hoạch 

bảo vệ môi trường hoặc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt trước khi đi vào hoạt động. Sau đây là tổng quan về các 

tác động môi trường chính của dự án giai đoạn đi vào hoạt động: 

1. Các chất gây ô nhiễm không khí 

Các chất ô nhiễm môi trường không khí của cụm chủ yếu là bụi, khí thải, 

mùi từ hoạt động sản xuất của các nhà máy. Các loại khí thải bao gồm CO2, Sox, 
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Nox, CO… (từ quá trình đốt nhiên liệu)… Nếu không có biện pháp xử lý thích 

hợp, các khí thải có mùi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 

dân cư. 

Do đó, các nhà máy phải tự xử lý bụi, khí thải, mùi phát sinh đạt quy chuẩn 

môi trường theo quy định. Ngoài ra, các nhà máy phải thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực sản xuất để giảm thiểu khí thải 

phát sinh, đặc biệt là các khí thải có mùi. 

2. Các chất gây ô nhiễm nguồn nước 

- Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn được quy ước là nước sạch, được thu gom riêng biệt 

so với nước thải sản xuất. Nước mưa sau khi được thu gom theo hệ thống thoát 

nước mưa của Cụm. 

- Nước thải sản xuất: 

Để xử lý được hiệu quả, nước thải cần được xử lý tại các nhà máy trước 

khi đưa vào Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm. 

Trạm xử lý nước thải tập trung sẽ xử lý nước thải đạt QCVN trước khi thải 

ra hệ thống thoát nước chung. Việc lựa chọn công nghệ xử lý cụ thể sẽ được xác 

định tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

3. Các chất thải rắn 

Các chất thải rắn chủ yếu phát sinh từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 

các nhà máy trong Cụm. Nếu không có biện pháp quản lý, xử lý hiệu quả, chất 

thải rắn sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn nước 

ngầm, gây mất mỹ quan… Do đó, chất thải rắn phát sinh từ mỗi nhà máy sẽ được 

thu gom hàng ngày để vận chuyển tập kết vào bãi rác. 

4. Đánh giá tác động đến cơ sở hạ tầng 

Khi triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các dự án sẽ có những ảnh 

hưởng nhất định đến dân cư xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà. Do đó, cần đầu tư 

nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước đảm bảo cho hoạt động 

của cụm công nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của dân cư trong khu vực. 
 

VI. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Cụm công nghiệp Thạch Hương được thành lập và đi vào hoạt động sẽ làm 

tăng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

tăng thu ngân sách, nâng cao mức sống và tăng tích lũy vốn trong dân cư. 

Việc quy hoạch cụm công nghiệp kết hợp với Trung tâm Logistic tại khu 

vực này sẽ tận dụng được lợi thế vị trí của khu đất, tăng khả năng thu hút các nhà 

đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương, tăng thu ngân 

sách địa phương. 
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Việc phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo, công nghệ hiện đại sẽ tạo 

hiệu ứng dây chuyền thúc đẩy phát triển các ngành nghề khác, tạo động lực phát 

triển vùng kinh tế phía Nam và toàn huyện Thạch Hà. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Với những phân tích và nội dung đã nêu trên, việc điều chỉnh Cụm công 

nghiệp Thạch Khê ra khỏi Quy hoạch và bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp 

Thạch Hương là cần thiết, phù hợp với chủ trương và định hướng phát triển kinh 

tế của tỉnh nói chung, huyện Thạch Hà nói riêng, góp phần quan trọng đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập 

cho người dân. 

Vì vậy, UBND huyện Thạch Hà kính đề nghị: UBND tỉnh, Sở Công 

Thương xem xét, đồng ý chủ trương cho phép bổ sung Cụm công nghiệp Thạch 

Hương vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh; Đồng thời, chỉ đạo 

các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Thạch Hà trong quá 

trình thực hiện, hoàn tất các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Cụm công nghiệp 

Thạch Khê ra khỏi Quy hoạch phát triển Cụm và bổ sung Cụm công nghiệp 

Thạch Hương vào Quy hoạch./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Thường trực HU; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Việt Hà 
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