
 ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN NHƯ THANH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 

Số:          /UBND-TNMT                       Như  Thanh, ngày         tháng      năm 2022 

V/v tham gia các ý kiến về các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp trên 

địa bàn huyện Như Thanh. 

 

 
 

 

 
 

       Kính gửi:  Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa 

 
 

Thực hiện Công văn số 5443/STNMT-QLĐĐ ngày 27/6/2022 của sở Tài 

nguyên & Môi trường Thanh Hóa về việc báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử 

dụng đất khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao; 

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp của các phòng chức năng cấp huyện, 

UBND huyện báo cáo tham gia các ý kiến về các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 
 

1. Về quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
 

Trên địa bàn huyện Như Thanh có nhiều lợi thế về mặt giao thông (có quốc 

lộ 45 chạy qua, gần đường Hồ Chí Minh nối với các huyện đồng bằng) nên Như 

Thanh có tiềm năng phát triển công nghiệp lớn. Trong quy hoạch giai đoạn 2021-

2030 và xã hơn nữa quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

tại địa phương, gồm: 

- Khu công nghiệp tại xã Yên Lạc và xã Thanh Tân thuộc khu kinh tế Nghi 

Sơn với diện tích 1000 ha, trong đó giai đoạn 1 (đến năm 2030) khoảng 500 ha tại 

xã Yên Lạc;  

- Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang với tổng diện tích 50 ha;  

- Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ với tổng diện tích 49,87 ha 

(trong đó tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh là 21,29 ha, xã Vạn Thắng, huyện 

Nông Cống là 28,58 ha);  

- Khu cụm công nghiệp tại thôn 10 diện tích 15 ha tại xã Xuân Du. 
 

2. Về hiện trạng sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
 

Hiện nay trên địa bàn huyện có Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ 

được thành lập theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND 

tỉnh, với tổng diện tích khoảng 49,87 ha (trong đó tại xã Yên Thọ, huyện Như 

Thanh khoảng 21,29 ha, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống khoảng 28,58 ha); dự 

án đã được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đang trình UBND tỉnh 

phê duyệt để triển khai thực hiện dự án. 

Năm 2021, UBND huyện Như Thanh đã thực hiện ký biên bản cam kết 

thống nhất tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Cụm công 

nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ với chủ đầu tư dự án là Công ty CP tập đoàn Việt 



Hưng. Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất, UBND 

huyện sẽ  phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực 

hiện dự án theo quy định. 

(Có phụ biểu kèm theo) 
 

UBND huyện Như Thanh tham gia các ý kiến về các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp trên địa bàn huyện, báo cáo sở Tài nguyên & Môi trường được biết 

và tổng hợp báo cáo./. 

 

Nơi nhận:                                              
- Như trên;          
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu VT.                                                                             

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
  Hàn Văn Huyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 1: THÔNG TIN VỀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP; KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN NHƯ THANH 
 

            

STT Hạng mục 
Diện tích 

(ha)  
 Địa điểm  

Văn bản chấp 

thuận chủ 

trương đầu tư  

Văn bản phê 

duyệt quy 

hoạch, điều 

chỉnh quy 

hoạch xây 

dựng chi tiết 

Năm 

thành lập 

 Loại 

hình, 

tính chất  

Chủ đầu 

tư  

Tình hình 

xây dựng 

(XD), hoạt 

động 

(HĐ)  

Suất đầu 

tư (Triệu 

đồng/ha)  

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I KHU CÔNG NGHIỆP                      

 1 

 Khu công nghiệp 

tại xã Yên Lạc và xã 

Thanh Tân thuộc 

khu kinh tế Nghi 

Sơn 

 1000 
xã Yên 

Lạc 
              

 Đã được 

phê duyệt 

quy hoạch 

SD đất GĐ 

2021-2030 

II KHU CHẾ XUẤT 
                    

                        

III 
KHU CÔNG NGHỆ 

CAO                      

                        

IV CỤM CÔNG NGHIỆP                     

1 

Cụm công nghiệp 

Vạn Thắng - Yên 

Thọ (tổng diện tích 

49,87 ha, trong đó 

tại xã YênThọ, 

huyện Như Thanh là 

21,29 ha, xã Vạn 

Thắng, huyện Nông 

Cống là 28,58 ha) 

21,29 
xã Yên 

Thọ 

Quyết định số 

2161/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2021 của 

UBND tỉnh 

Quyết định 

số 220/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2022 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2021   

Công ty 

CP tập 

đoàn 

Việt 

Hưng 

    

 Đã được 

phê duyệt 

quy hoạch 

SD đất GĐ 

2021-2030 



2 

Cụm công nghiệp 

Hải Long - Xuân 

Khang  

50 

xã Hải 

Long, 

Xuân 

Khang 

 

Quyết định 

số 3164/QĐ-

UBND ngày 

18/8/2021 

của UBND 

tỉnh 

     

 Đã được 

phê duyệt 

quy hoạch 

SD đất GĐ 

2021-2030 

3 

Khu cụm công 

nghiệp tại thôn 10 

xã Xuân Du 

15 
xã Xuân 

Du        

 Đã được 

phê duyệt 

quy hoạch 

SD đất GĐ 

2021-2030 
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