
 

    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, 

UBND huyện Thạch Hà đã có Công văn số 1954/UBND-KTHT ngày 23 tháng 8 

năm 2019 báo cáo Sở Công Thương. 

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến của Sở Công Thương và các đơn vị có 

liên quan tại cuộc họp ngày 19/9/2019 về việc thống nhất đề xuất nội dung quy 

hoạch ngành công thương tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, UBND Thạch Hà xin điều chỉnh một số nội dung như sau: 

1. Về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp: 

- Đối với Cụm công nghiệp Lưu - Vĩnh: Diện tích sau điều chỉnh là 75 ha.  

- Đối với Cụm công nghiệp Thạch Khê: Giữ nguyên Cụm công nghiệp 

Thạch Khê trong quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh.  

- Đối với việc bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tại xã 

Thạch Hương: Bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tại xã Thạch 

Hương với diện tích 75 ha theo Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 11/9/2019 của 

UBND huyện Thạch Hà. 

2.  Về Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại: 

 Bổ sung vào quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại: 

- 03 siêu thị, trong đó: 01 siêu thị hạng 2 (ở thị trấn Thạch Hà), 02 siêu 

thị hạng 3 (ở xã Thạch Đài và xã Thạch Khê). 

- 01 Trung tâm thương mại (ở xã Thạch Long). 

Trên đây là một số nội dung điều chỉnh của UBND huyện Thạch Hà về đề 

xuất quy hoạch ngành công thương tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, kính đề nghị Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Thường trực HU; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, TNMT, NNPTNT; 

- Lưu: VT, KTHT. 
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Trần Việt Hà 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 2188/UBND-KTHT 
V/v điều chỉnh nội dung đề xuất quy 

hoạch ngành công thương tích hợp vào 

quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

       Thạch Hà, ngày 20  tháng 9 năm 2019 
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