
 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày  04 tháng 07 năm 2022 
 

BÁO CÁO 
 

“Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế 

xuất và khu công nghệ cao; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực 

quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát huy nguồn lực từ đất đai” 

 

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP. 

1. Khái quát chung tình hình ban hành và triển khai thực hiện các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của địa phương có liên quan đến các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp. 

  Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc thành lập Cụm công nghiệp huyện Vũ Quang; Quyết định số 1734/QĐ-

UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng Hạ tầng kỹ thuật Cum công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tập trng huyện 

Vũ Quang và Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cum công 

nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tập trng huyện Vũ Quang. 

  QĐ số: 4204/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tập trung 

huyện Vũ Quang, tỷ lệ 1/2000 thì quy mô quy hoạch chi tiết trên phần diện tích 

42,1675 ha; UBND tỉnh. 

  Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư xây dựng nhà máy gỗ ván ép MDDF/HDDF công suất 

120.000m
3
/năm và gỗ ván thanh công suất 2.400m

3
/năm của công ty CP gỗ 

MDDF Thanh Thành Đạt; 

  Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ ván ép MDF/HDF 

công suất 120.000m
3
/năm và gỗ ván thanh công suất 2.400m

3
/năm; Tại cụm 

công nghiệp huyện Vũ Quang; tỷ lệ 1/500; 

  Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 



 

 

 

 

về về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “ Đầu tư 

xây dựng nhà máy sản xuất Gỗ ván ép MDF,HDF công suất 120.000m
3
/năm và 

gỗ ván thanh công suất 2.400m
3
/năm tại CCN huyện Vũ Quang, xã Sơn Thọ, 

huyện Vũ Quang; 

  Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Dự án dầu tư xây dựng nhà máy 

sản xuất gỗ ván ép MDF,HDF công suất 120.000m
3
/năm và gỗ ván thanh công 

suất 2.400m
3
/năm tại cụm công nghiệp huyện Vũ Quang; tỷ lệ 1/500; 

  Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 cảu UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc cho thuê đất cho chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả 

tiền một lần để sử dụng và mục đích đất Cụm Công nghiệp; 

  Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày  04/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc điều chỉnh Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầutư xây dựng nhà máy sản 

xuất gỗ ván ép MDF,HDF công suất 120.000m
3
/năm và gỗ ván thanh công suất 

2.400m
3
/năm của Công ty gỗ MDF Thanh Thành Đạt; 

  Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất gỗ MDF,HDF, gỗ ván thanh, fomaldehyde bà keo 

fomaldehyde ( trước đây là “Nhà máy sản xuất gỗ ván ép MDF,HDF công suất 

120.000m
3
/năm và gỗ ván thanh công suất 2.400m

3
/năm” tại cụm công nghiệp 

huyện Vũ Quang; tỷ lệ 1/500; 

  Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc điều chỉnh Quyết định số: 3178/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà 

máy sản xuất gỗ ván ép MDF,HDF công suất 120.000m
3
/năm và gỗ ván thanh 

công suất 2.400m
3
/năm và quyết định 1257/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của 

UBND tỉnh của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3178/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2016; 

  Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà 

máy sản xuất gỗ MDF,HDF, gỗ ván thanh tại cụm công nghiệp huyện Vũ 

Quang; tỷ lệ 1/500; 

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp. 

  Tên dự án: “Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDF, gỗ ván thanh và ván sàn 



 

 

 

 

 

 

tại Cụm công nghiệp Vũ Quang, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”.  

 Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt. 

Địa chỉ liên hệ: CCN huyện Vũ Quang, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Vị trí đị lý: Nhà máy được xây dựng trên tổng diện tích 184.994,20m
2
 tại 

cụm công nghiêp huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có vị trí tiếp giáp 

như sau:  

- Phía tây bắc giáp: Đất sản xuất NN xã Thọ Điền 

- Phía đông nam giáp: Đường QH trung tâm CCN Vũ Quang rộng 28m 

- Phía đông bắc giáp: Hành lang đường Hồ Chí Minh 

- Phía tây nam giáp: Hành lang khe trươi 

 Theo quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc thành lập Cụm Công nghiệp Vũ Quang thì CCN có diện tích 

42,17ha. Trong đó gai đoạn 1 mới chỉ thực hiện hoạt động san nền trên diện tích 

10.8 ha,  bao gồm lô CN có diện tích 98.000m
2
 và lô KXLNT có diện tích 

10.000 m
2
 ( Theo báo cáo ĐTM dự án “ Đầu tư xây dựng Hạ Tầng kỷ thuật cụm 

công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp tập trung huyện Vũ Quang năm 2015”khi 

chưa thực hiện phương án nắn dòng hói trươi.  Thực tến khi triển khai dự án tại 

CCN Vũ Quang Công ty gỗ MDF Thanh Thành Đạt đã chủ động thực hiện các 

hoạt động san nền trên diện tích 184.994,2m
2
. Khe trươi qua khu vự dự án được 

UBND huyện Vũ Quang tổ chức thực hiện nắn dòng đảm bảo dòng chảy trên 

khu vự được thông suốt. 

 3. Hiện trạng sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

  Hiện nay đã GPMB 18.98 ha/42.17ha chiếm 45.01% , Đã đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng  và diện tích cho Công ty Cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt thuê 

đất để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDF, gỗ ván thanh và ván 

sàn tại Cụm công nghiệp Vũ Quang, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh” là:  18.499 ha, hiện nay nhà máy đã đi vào hoạt động, góp phần phát triển 

công nghiệp nông thôn, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa của địa phương 

làm thay đổi cơ cấu kinh tế của huyện Vũ Quang nhất là tỷ trọng công nghiệp – 

Tiểu thủ công nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội mà Nghị Quyết của ban 

thường vụ huyện ủy đã đề ra. Thu hút được lao động, giải quyết được việc làm 

cho con em trên địa bàn huyện, giải quyết được đầu rà cho sản phẩm mà người 

dân làm ra, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.Trên diện tích được thuê 

đã xây dựng cơ sở hạ tầng của cụm công nghiệp cụ thể các hạng mục như sau: 





 
 

 

 

 

 

 

Công trình có quy mô xây dựng như sau. 

 
TT Các hạng mục công trình Số Lượng 

Diện tích 

( m2) 

Tầng 

Cao 
Ghi chú 

I                   HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH 

1 Nhà văn phòng 1 nhà  675 4 Đã hoạt động  

2 Trạm cân 1 trạm  71   Đã hoạt động  

3 Nhà cân 1 nhà    64 1 Đã hoạt động  

4 
Dây   chuyền   sản   xuất  gỗ  MDF,     

HDF   và  kho   thành phẩm 1 xưởng 17.526 1  Đã hoạt động  

5 Xưởng Cơ khí 1 xưởng   172,8  1  Đã hoạt động  

6 Kho thành phẩm và phủ ván 1 kho 6.624 1  Đã hoạt động  

7 Nhà trạm điện 1 nhà 458,7    1  Đã hoạt động  

8 
Nhà phòng điện, phòng bơm, năng 

lượng 1 nhà    254,3    1  Đã hoạt động  

9 
Nhà  bao  che  thiết  bị  băm dăm 

bóc vỏ số 1 1 nhà  1027,2   1  Đã hoạt động  

10 Nhà kho chứa dăm bóc vỏ 1 nhà   604,8   1  Đã hoạt động  

11 

Nhà bao che thiết bị băm dăm bóc 

vỏ số 2 1 nhà        880 1  Đã hoạt động  

12 Nhà bao che khu năng lượng 1 nhà        707 1  Đã hoạt động  

13 Nhà  bao  che  khu  chứa  dăm  đốt 1 nhà    1.104,8    1  Đã hoạt động  

14 

Nhà bao che máy băm lại và đóng 

ván pallet 1 nhà    459,8     1  Đã hoạt động  

15 Nhà kho 1 nhà 320.9 1  Đã hoạt động  

16 
Nhà bao che thiết bị làm sạch dăm 

1 nhà    451,5 1  Đã hoạt động  

17 Nhà bao che khu vực nghiền 1 nhà    536,3     Đã hoạt động  

18 Silo chứa dăm 1 hệ thống  314    Đã hoạt động  

19 Silo sấy 1 hệ thống   172    Đã hoạt động  

20 Xưởng ván thanh 1 xưởng      3.996    Đã hoạt động  

21 Nhà lò sấy 1 nhà   507   Chưa triển khai  

22 Bãi nguyên liệu 1 bãi  45.118    Đã hoạt động  

II HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 

1 Cổng vào 2 cổng         1 Đã hoạt động  

2 Nhà bảo vệ 1 nhà    64 1  Đã hoạt động  

3 Nhà hội trường + nhà ăn 1 nhà  755 2  Đã hoạt động  

4 Nhà ở công nhân 1 nhà   410 2  Đã hoạt động 

5 Nhà ở chuyên gia 1 nhà 111   Đã hoạt động 

6 Sân thể thao 1 hệ thống 4.59   Đã hoạt động  

7 Bể chứa nước 3 bể   1.147,9     Đã hoạt động 

8 Bãi đậu xe 1 bãi  1.2   Chưa triển khai  

9 Sân đường nội bộ   19.235,18   Đã hoạt động  

10 Bồn hoa, cây cảnh   12.633,76   Đã hoạt động 

11 Hồ PCCC   1 hồ   534,0       Chưa triển khai  



 

 

 

 

III   HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1 Ống khói 1 ống    12,5       Đã hoạt động  

2 Silo hút bụi 1 hệ thống 21   Đã hoạt động  

3 Hút bụi số 1 1 hệ thống 182,0   Đã hoạt động 

4 Hút bụi số 2 1 hệ thống   225,0   Đã hoạt động  

5 Hút mùi 1 hệ thống   60,0    Đã hoạt động 

6 Hệ thống xử lý nước thải tập trung   2.838   Đã hoạt động  

  + Hồ vi sinh 1 01 hồ      1000   Đã hoạt động  

  + Hồ vi sinh 2 01 hồ  1000   Đã hoạt động  

  + Trạm xử lý nước thải số 1 1 trạm    34,0   Đã hoạt động  

  + Trạm xử lý nước thải số 2 1 trạm   179,0  1 Đã hoạt động   

7 Hồ sự cố 02 hồ    2.45   Đang triển khai   

8 Bể lắng lọc 4 ngăn 1 bể    80,0       Đã hoạt động   

9 Hồ điều hòa 01 hồ   625   Đã hoạt động  

10 Nhà chứa chất thải 1 nhà   400,0   1 Đang triển khai 

11 Cây xanh + thảm cỏ    58.719,76     Đang triển khai  

Tổng cộng 

 

184.994,2 

    

PHẦN II: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁP NÂNG CAO HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG 

NGHIỆP  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. 

1. Giải pháp về quản lý, sử dụng đất. 

 Thứ nhất, rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, chính sách đất 

đai...để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn; tiếp tục hoàn thiện các 

văn bản triển khai, hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp thực hiện.  

xử lý nghiêm khắc các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. 

 Thứ hai, các địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, cơ chế xây 

dựng, phát triển các mô hình quản trị doanh nghiệp, đổi mới mô hình quản lý 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn 

với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của vùng, địa phương. 

 Thứ ba:  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi sát sao, 

hướng dẫn các địa phương để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện;  

 Thứ tư: Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, doanh 

nghiệp trong công tác quản lý đất đai, thực hiện rà soát, cắm mốc giới, đo đạc 

lập bản đồ địa chính, lập phương án sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

 Thứ năm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; bố trí đủ kinh phí thuộc nhiệm vụ của địa phương cho 

việc đo đạc, cắm mốc giới thực địa, đo vẽ lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. 



 
 

 

 

 

 

 

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách. 

 Tiếp tục đề nghị UBND tĩnh bố trí nguồn vốn đầu tư hạ tầng cụm công 

nghiệp để hỗ trợ huyện Vũ Quang hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. 

 Tranh thủ nguồn vốn xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp từ ngân sách 

trung ương, nhất là từ nguồn kinh phí khuyến công trung ương và nguồn vốn hỗ 

trợ hạ tầng cụm công nghiệptừ ngân sách trung ương nhất là cụm công nghiệp 

thuộc địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn. 

 Lồng gép các nguồn vốn từ doanh nghiệp, ODA, tín dụng ngân hàng; 

Vỗn các chương trình, dự án ( Như xây dựng NTM, Giải quyết việc làm, ôi 

nhiễm môi trường, khoa học công nghệ...để đầu tư hạ tầng, khửu lý nước 

thải..trong cụm công nghiệp. 

3. Giải pháp về thu hút đầu tư cụm. 

 Chủ động xây dựng kế hoạch thu hút các dự án đầu tư vào cụm công 

nghiệp; nhất là các dự án đầu tư có năng lực tài chính, triển khai dự án nhanh và 

hiểu quả. 

 Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng 

áp dụng công nghệ cao, ưu đãi các chuyên gia kỷ thuật đầu đàn, các nghệ nhân, 

công nhân có tay nghề cao để làm việc tại huyện; 

 Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỷ thuật và các dịch vụ nhằm kêu gọi và thu hút 

đầu tư cụm công nghiệp theo hướng đa ngành nghề nhưng chủ yếu và ưu tiên 

cho công nghệ chế biến nông sản thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu tại địa 

phương. 

 Phối hợp với sở KH&ĐT, sở Công Thương Kêu gọi các dự án đầu tư và 

cụm công nghiệp với các cơ chế, chính sách ưu đãi nhất theo quy định của tỉnh 

nhằm tăng cường lấp đầy diện tích còn lại của cụm công nghiệp. 

 Ban hành KH thực hiện chính sách phát triển TM-DV-CNTTCN trên địa 

bàn nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. 

 Tạo một hành lang pháp lý thông thoáng, đúng pháp luật để thuận lợi 

cho nhà đầu tư vào dịch vụ thuận lợi. 

 Tăng cường công tác CCTTHC, giải quyết các thủ tục một cách nhanh 

nhất để thu hút nhà đầu tư. 

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 

 Việc xây dựng quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được thực hiện 

đồng bộ với Quyết định thành lập Cụm công nghiệp trên phần diện tích 42,1675 

ha. Tuy vậy, trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện 

quản lý, khai thác có hiệu quả cụm công nghiệp; tăng cường khả năng kêu gọi 

đầu tư vào cụm UBND huyện đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

cụm. (Nguyên nhân điều chỉnh do công ty Công ty cổ phần gỗ MDF Thanh 

Thành Đạt thuê đất đầu tư xây dựng nhà máy nên đã phá vỡ quy hoạch cụm đã 



 

 

 

 

được phê duyệt). 

Đề nghị HĐND-UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành liên quan cùng 

nghiên cứu nhằm giảm bớt thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục, trình tự thực hiện 

để nhà đầu tư có thể triển khai đầu tư xây dựng sau khi có Quyết định phê duyệt 

đầu tư.  

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng để hỗ trợ huyện hoàn 

thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng hơn trong đầu tư phát triển hạ tầng 

ngoài hàng rào khu công nghiệp như: điện, nước, viễn thông,… cần chủ động 

xây dựng, đáp ứng đủ công suất theo từng thời kỳ; triển khai các nhiệm vụ để 

thúc đẩy phát triển các dịch vụ hỗ trợ CCN phát triển như Logistic; hỗ trợ đào 

tạo, tuyển dụng lao động, các dịch vụ hỗ trợ khác. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Sở TN&MT; 

- Lưu VT/TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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