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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 

                           

                         Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Công Thương. 

 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 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 đến năm 2025, 

UBND huyện Thạch Hà kính đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Cụm công 

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

Hương vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh; Nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Điều chỉnh Cụm công nghiệp Thạch Khê ra khỏi Quy hoạch phát 

triển cụm công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2025 

 Cụm công nghiệp Thạch Khê nằm trong Danh mục quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 

2013. Mặc dù UBND huyện Thạch Hà đã nhiều lần đề xuất, tuy nhiên UBND 

tỉnh, Sở Công Thương chưa đồng ý phê duyệt thành lập Cụm. 

 Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đang tạm dừng (quan điểm của tỉnh 

là dừng hẳn), gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời 

sống, sinh hoạt của nhân dân trong vùng và khu vực lân  cận, gây bức xúc 

trong quần chúng nhân dân. 

 Ngoài ra, 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. (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 và bổ sung, điều 
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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 

3 kịch bản này đều không có dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và lọc hóa dầu).  

 Vì vậy, UBND huyện Thạch Hà đề xuất UBND tỉnh, Sở Công Thương 

điều chỉnh Cụm công nghiệp Thạch Khê ra khỏi quy  hoạch phát triển cụm công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

2. Bổ sung Cụm công nghiệp Thạch Hương vào Quy hoạch phát triển 

cụm công nhiệp tỉnh Hà Tĩnh 

Nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn và khai thác lợi thế sẵn có; Sau khi rà 

soát các quy hoạch của huyện, UBND huyện Thạch Hà thống nhất lựa chọn địa 

điểm ở xã Thạch Hương để đề xuất UBND tỉnh, Sở Công Thương bổ sung vào 

quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh. 

  Khu vực thuộc quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng dọc hai 

bên Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh - khu II, đáp ứng được yêu cầu để 

quy hoạch cụm công nghiệp mới, cụ thể: 

Về diện tích: Tổng diện tích khu đất là 117 ha (Không bao gồm diện tích 

nhà máy bia Sài Gòn). Theo quy hoạch đường sắt cao tốc trên cao cắt ngang 

giữa khu đất chia khu đất làm 2 phần: Phần phía Bắc đường sắt với diện tích 75 

ha bao gồm cả diện tích nhà máy bia Sài Gòn (đã trừ đi phần diện tích đất ở hiện 

trạng 1,3 ha và 12 ha đất giáp đường tránh để phát triển thương mại dịch vụ) và 

Phần phía nam đường sắt 37 ha (đất đường sắt tốc độ cao 11 ha). Theo quy định 

tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý phát triển cụm công nghiệp, cụm công 

nghiệp có quy mô diện tích không quá 75 ha. Do đó, phần diện tích khu 1 và khu 

2 nêu trên đều đủ điều kiện về diện tích để quy hoạch cụm công nghiệp. 

Về vị trí: Khu đất nằm cạnh nút giao giữa đường ĐT.553 và Quốc lộ 1A 

đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh 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. 

Về ranh giới khu đất: 

Phía Bắc giáp QL1A đoạn tránh T.p Hà Tĩnh; 

Phía Nam giáp thôn Hương Long, xã Thạch Hương; 

Phía Tây giáp đường ĐT.553; 

Phía Đông giáp thôn Trung Thành, xã Thạch Hương. 

Về hệ thống hạ tầng kết nối: 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 
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2040 mới triển khai và sẽ đi trên cao, phần đất dưới đường sắt cao tốc khoảng 

11,14 ha, không đưa vào quy hoạch cụm. 

Về nhu cầu phát triển kinh tế xã hội: Tại khu vực nghiên cứu Quy hoạch 

cụm công nghiệp đã có Nhà máy bia Sài Gòn được đầu tư xây dựng với diện 

tích khoảng 19 ha. Theo đó, có thể đưa Nhà máy bia vào Quy hoạch Cụm để kết 

nối đồng bộ với hệ thống xử lý nước thải, hệ thống giao thông, điện nhằm đảm 

bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng tập trung 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa 

bàn của tỉnh Hà Tĩnh tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, 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. 

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

Thương xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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