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                         Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Thực hiện Công văn số 965/SCT-KHTCTH ngày 12 tháng 8 năm 2019 

của Sở Công Thương về việc đề xuất nội dung quy hoạch ngành công thương 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ủy 

ban nhân dân huyện Thạch Hà báo cáo nội dung được yêu cầu như sau:   

1. Về thực trạng cụm công nghiệp (Có Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 

26/7/2019 của UBND huyện Thạch Hà đánh giá công tác quản lý, phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn). 

2.  Về thực trạng các làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (Có Báo 

cáo số 156/BC-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện về tình hình phát triển 

làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp). 

3. Đề xuất quy hoạch cụm công nghiệp và làng nghề TTCN giai đoạn 2021-

2025 và giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

- Mở rộng Cụm công nghiệp Lưu - Vĩnh thêm 35 ha (quy hoạch hiện tại là 

15 ha theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND  ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2025). 

- 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 (Kèm theo Tờ trình số 1726/TTr-UBND ngày 21/8/2019 của UBND huyện về 

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

- Bổ sung quy hoạch làng nghề TTCN đối với 5 làng nghề: Chế biến thủy 

sản xã Thạch Hải; Mây tre đan xã Thạch Liên; Sản xuất trống Thạch Hội, Sản xuất 

bánh bún xã Việt Xuyên; Bánh bún tại thị trấn Thạch Hà. 

(Các phụ lục kèm theo). 

Kính đề nghị Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền 

quyết định. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 
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 Trần Việt Hà 
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