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Kính gửi: Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

 
Thực hiện Văn bản số 1385/UBND-KT1  ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc hoàn thiện Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau 

khi nghiên cứu nội dung dự thảo phương án và ý kiến thống nhất tại buổi làm việc 

với Sở Công Thương ngày 24/3/2021. 

Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất một số nội dung sau: 

1. Mở rộng Cụm công nghiệp Thạch Đồng: Hiện nay, trên địa bàn Thành 

phố Hà Tĩnh chỉ có 01 Cụm công nghiệp Thạch Đồng với diện tích nhỏ 4,515ha 

(trước đây có CCN Bắc Quý nhưng đã thuộc diện đưa ra khỏi quy hoạch và di dời 

các cơ sở sản xuất trong cụm). Vì vậy, để đảm bảo quỹ đất phục vụ sản xuất phát 

triển công nghiệp trong thời gian tới, kính đề nghị Sở Công Thương bổ sung quy 

hoạch mở rộng cụm công nghiệp Thạch Đồng, tại xã Đồng Môn và xã Thạch 

Hưng vào Phương án phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tích hợp vào 

Quy hoạch tỉnh; với một số thông tin chính như sau: 

- Quy mô diện tích phần mở rộng: Khoảng 40ha;  

- Ngành nghề thu hút đầu tư: Đa ngành nghề, trong đó trọng tâm thu hút các 

cơ sở chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, tiểu thủ công nghiệp và các ngành công 

nghiệp thân thiện với môi trường; 

- Vị trí: Xã Đồng Môn và xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh. 

2. Bổ sung Cụm công nghiệp Tân Lâm Hương kết hợp Trung tâm Logistics: 

Trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh có định hướng phát triển về phía Tây gắn 

với phát triển công nghiệp và về phía Đông gắn với phát triển đô thị và du lịch. 

Tại Quy hoạch chung Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đã được UBND tỉnh 

phê duyệt có xác định 01 vị trí quy hoạch phát triển công nghiệp tại khu vực gần 

nút giao giữa đường Tỉnh lộ 17 và đường tránh thành phố Hà Tĩnh (khu vực Nhà 

máy Bia Sài Gòn Hà Tĩnh). Đây là vị trí thuận lợi để phát triển dịch vụ logistics 

và phát triển một số ngành nghề công nghiệp nhẹ thân thiện với môi trường, việc 

hình thành Cụm công nghiệp kết hợp Trung tâm Logistics tại vị trí này sẽ góp 

phần hiện thực hóa Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, Đề án 

Phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt và Quy hoạch 

phát triển dịch vụ Logistics đang được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, 

góp phần thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu 
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hút lao động, sẽ là động lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và các 

ngành nghề thương mại, dịch vụ, vận tải...của cả Tỉnh nói chung và của thành phố 

Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà nói riêng.   

Vì vậy, kính đề nghị Sở Công Thương thống nhất với UBND huyện Thạch 

Hà bổ sung Quy hoạch CCN Tân Lâm Hương kết hợp Trung tâm Logistics vào 

Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tích hợp vào Quy hoạch 

tỉnh; với một số thông tin: 

- Quy mô diện tích: Khoảng 75ha. 

- Ngành nghề thu hút đầu tư: Đa ngành nghề, tập trung thu hút các ngành 

nghề thân thiện môi trường, các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp 

như kho, bãi, một số khâu quan trọng trong dịch vụ logistics... 

- Địa điểm: Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  

Kính đề nghị Sở Công Thương Hà Tĩnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, TN và MT; 

- UBND huyện Thạch Hà; 

- TT Thành ủy (để b/c); 

- TT HĐND TP (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Các phòng: Kinh tế, QLĐT, TC-KH, TNMT; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

  
Nguyễn Trọng Hiếu 
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