
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:    /UBND-KT 
V/v góp ý Phương án phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 4 năm 2021 

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Văn bản số 455/SCT- QLCN ngày 06/4/2021 của Sở Công 

Thương về việc rà soát, bổ sung mới một số khu, cụm công nghiệp vào Phương 

án phát triển KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân 

thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đối với Cụm công nghiệp Thạch Đồng, xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh: UBND Thành phố đã có Văn bản số ngày 672/UBND-KT ngày 29/3/2020, 

theo đó, diện tích cụm cũ là 4,515ha, đề xuất mở rộng thêm 40 - 42,5ha, diện tích 

sau khi mở rộng là từ 44,515 - 46,515ha. Ngành nghề: 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. 

2. Đề xuất bổ sung Cụm công nghiệp Thạch Bình, xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm 

việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 25/3/2021 về việc chỉnh trang đô thị thành 

phố Hà Tĩnh, đặc biệt phải sớm di dời các cơ sở sản xuất, chế tác, kinh doanh lăng 

mộ dọc hai bên Quốc lộ 1A đoạn Nam Cầu Phủ.  

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật về công nghiệp; UBND Thành phố Hà Tĩnh đề xuất bổ sung Cụm công nghiệp 

Thạch Bình, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh vào Phương án Phát triển CCN 

trên địa bàn Tỉnh với các thông tin như sau:  

- Diện tích quy hoạch dự kiến: 21ha. 

- Địa điểm: Xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh và xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên; gần khu vực Nghĩa Trang xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. 

- Ngành nghề: Phục vụ di dời các cơ sở sản xuất chế tác lăng mộ dọc Quốc 

lộ 1A đoạn phía Nam Cầu Phủ, phát triển nghề chế tác đá và thu hút các ngành, 

nghề công nghiệp nhẹ, thân thiện với môi trường. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Các phòng: Kinh tế, QLĐT, TNMT; 

- Lưu: VT, KT. 
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