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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2021. 

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị 

liên quan hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh gửi Hội đồng thẩm định Trung ương 

rà soát, đóng dấu kết thúc việc thẩm định. 

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến rà soát của các ủy viên Hội 

đồng thẩm định và bổ sung theo đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương; do 

đó nội dung Quy hoạch tỉnh có một số điều chỉnh so với nội dung đã trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2021. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019 và Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua một số nội dung điều chỉnh, bổ 

sung như sau: 

1. Về quan điểm phát triển 

Dự thảo Quy hoạch đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh có 06 nhóm quan 

điểm phát triển. Nay bổ sung thêm 02 quan điểm phát triển: (i) về tổ chức, sắp 

xếp không gian các hoạt động kinh tế- xã hội; (ii) về phát triển kết cấu hạ tầng 

(theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4220/BKHĐT-

QLQH ngày 01/7/2021); cụ thể: 

- Tổ chức, bố trí không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội hợp 

lý để khai thác tối đa lợi thế vị trí trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, nằm trên các 

trục giao thông chiến lược, một trong những cửa ngõ lớn trên trục hành lang 

kinh tế Đông - Tây trong Tiểu vùng Sông Mekong mở rộng.  
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- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hợp 

lý, hiện đại; hệ thống vận tải công cộng đa dạng, văn minh, an toàn; hiện đại hoá 

mạng lưới điện, hệ thống thông tin truyền thông và internet đảm bảo vận hành 

hiệu quả, chất lượng; hệ thống cấp nước hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn cấp 

nước sạch sinh hoạt, đáp ứng đủ nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt; hoàn 

chỉnh hệ thống xử lý chất thải. 

2. Về chỉ tiêu phát triển chủ yếu đến năm 2030 

- Điều chỉnh chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội: Dự thảo quy hoạch đã 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sơ bộ tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả thời 

kỳ 2021-2030 khoảng 450 - 500 nghìn tỷ đồng, trong đó Dự án nhà máy sản 

xuất ô tô, linh kiện ô tô và cảng biển tại Khu kinh tế Vũng Áng khoảng 5,5 

nghìn tỷ đồng.  

Hiện nay, qua thông tin sơ bộ, dự kiến tổng mức đầu tư tổ hợp dự án Nhà 

máy sản xuất ô tô, linh kiện ô tô và cảng biển tại Khu kinh tế Vũng Áng khoảng 

300 nghìn tỷ đồng. Do đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả thời kỳ quy 

hoạch khoảng 750-800 nghìn tỷ đồng. 

- Điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo:   

Dự thảo quy hoạch đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến giảm tỷ lệ hộ 

nghèo bình quân hằng năm từ 1,5-2%/năm. Nay đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu giảm 

tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 0,6-1%/năm, với lý do:  

Theo kịch bản ban đầu khi tính toán tỷ lệ hộ nghèo áp dụng chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021-2025 với mức chuẩn nghèo về thu nhập sẽ tăng 2,2% so 

với giai đoạn 2016-2020 (mức chuẩn nghèo về thu nhập tăng từ 700.000 

đồng/người lên 1.500.000 đồng/người ở khu vực nông thôn và từ 900.000 

đồng/người lên 2.000.000 đồng/người ở khu vực thành thị). Dự báo ban đầu về 

tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh theo chuẩn nghèo mới sẽ nằm trong khoảng từ 11-

12%. Vì vậy, kịch bản giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm là 1,5-2%/năm 

theo dự báo ban đầu là hợp lý.  

Tuy vậy, theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 của Hà 

Tĩnh là 4,86% (được phê duyệt tại Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021). Vì vậy, kịch bản giảm tỷ lệ hộ nghèo cần phải thay đổi để phù hợp 

với tình hình thực tế. Theo đó, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm cần điều 

chỉnh giảm xuống ở mức 0,6-1%/năm. Với kịch bản này, đến năm 2025 tỷ lệ hộ 

nghèo của Hà Tĩnh giảm còn 1,46% là phù hợp. 

3. Về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực 

- Điều chỉnh phương án phát triển Khu công nghiệp: 
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Theo dự thảo Quy hoạch đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thời kỳ 2021-

2030 thành lập mới 02 khu công nghiệp, trong đó: KCN phía Tây thành phố Hà 

Tĩnh (diện tích dự kiến khoảng 1.500ha); KCN Nam Hồng Lĩnh – Bắc Can Lộc 

(diện tích dự kiến khoảng 2.000ha, trong đó bao gồm diện tích KCN Hạ Vàng 

theo quy hoạch trước đây là 100ha) và mở rộng KCN Gia Lách lên 300ha.  

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định Trung ương và đề xuất của một 

số địa phương, đơn vị; sau khi rà soát, để đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư, 

phương án phát triển KCN được điều chỉnh như sau:  

+ Điều chỉnh giảm diện tích KCN Nam Hồng Lĩnh – Bắc Can Lộc từ 

2.000ha xuống còn 476,75ha;  

+ Tách KCN Hạ Vàng ra khỏi KCN Nam Hồng Lĩnh – Bắc Can Lộc, với 

diện tích 215ha (bổ sung thêm 115ha so với quy hoạch cũ đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt); 

+ Điều chỉnh giảm diện tích KCN phía Tây thành phố Hà Tĩnh từ 1.500ha 

xuống còn 323,6ha;  

+ Giữ nguyên diện tích KCN Gia Lách 300ha (trong đó diện tích mở rộng 

là 200ha); 

+ Bổ sung KCN Bắc Thạch Hà (tại xã Thạch Liên và xã Việt Tiến), với 

diện tích 418ha; 

+ Bổ sung KCN Bắc Hồng Lĩnh (tại phường Trung Lương và xã Đức 

Thuận) với diện tích 269ha; 

Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung, toàn tỉnh sẽ có 06 KCN nằm ngoài 

các khu kinh tế, với tổng diện tích 2.002 ha (tăng 03 KCN nhưng diện tích giảm 

1.798 ha so với phương án cũ
1
). Việc bổ sung KCN Bắc Thạch Hà và KCN Bắc 

Hồng Lĩnh đã được các sở, ban, ngành địa phương rà soát, đánh giá các vấn đề 

liên quan và hiện đang có các nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư
2
 kinh doanh hạ 

tầng các KCN này. 

- Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp 

Điều chỉnh tên, địa điểm và diện tích CCN Hạ Can (địa điểm tại xã Hồng 

Lộc và Tân Lộc, huyện Lộc Hà; diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 50ha) 

thành CCN Hồng Tân (địa điểm tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà; diện tích quy 

hoạch đến năm 2030 là 20ha). 

                                           
1
 Lý do điều giảm đất công nghiệp so với phương án cũ được giải trình tại trang 4 và 5 của Tờ trình (nội dung 

điều chỉnh phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai) 
2 Tập đoàn VSIP đề xuất đầu tư KCN Bắc Thạch Hà; Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty cổ phần Đầu 

tư BĐS Tâm Quê đề xuất đầu tư KCN Bắc Hồng Lĩnh. 
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- Điều chỉnh bổ sung nhà máy điện gió: Bổ sung 02 nhà máy điện gió tại 

huyện Kỳ Anh
3
, gồm: Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT 1,2,3 có công suất 148,5 

MW và Nhà máy điện gió Kỳ Ninh (NM điện gió ngoài khơi) có công suất 

198MW. Sau khi điều chỉnh bổ sung, toàn tỉnh có 09 nhà máy điện gió với tổng 

công suất 1.567,7 MW (trong đó có 03 nhà máy điện gió ngoài khơi: NM điện 

gió Kỳ Ninh, NM điện gió Kỳ Anh MK và NM điện gió Kỳ Nam). 

- Điều chỉnh, bổ sung mỏ vật liệu xây dựng:  

+ Đưa ra khỏi quy hoạch mỏ đá xây dựng Hồng Lộc 2, tại xã Hồng Lộc, 

huyện Lộc Hà để bố trí đất quốc phòng.  

+ Bổ sung thêm 01 khu vực mỏ đất làm gạch, diện tích 20,66 ha tại xã Hà 

Linh, huyện Hương Khê. 

- Bổ sung thêm 03 khu vực mỏ đất san lấp: 01 khu vực mỏ tại thôn Trung 

Tâm, xã Ngọc Sơn, diện tích 13,08m
2
, trữ lượng tài nguyên dự kiến khoảng 2,5 

triệu m
3
; 01 khu vực mỏ tại đồi Ông Voi, thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng diện 

tích khoảng 15ha, trữ lượng dự kiến khoảng 1,5 triệu m
3
 và 01 khu vực tại thôn 

Nam Phong, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, diện tích khoảng 18ha.  

- Điều chỉnh phương án phát triển trường mầm non và phổ thông 

Năm 2020 số cơ sở mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn toàn tỉnh 

là: 234 trường mầm non, 220 trường tiểu học, 147 trường THCS, 39 trường 

THPT. Theo dự thảo đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh, đến năm 2030 toàn tỉnh 

có: 220 trường mầm non (giảm 14 trường so với năm 2020), 196 trường tiểu học 

(giảm 24 trường), 145 trường THCS (giảm 02 trường) và 39 trường THPT (giữ 

nguyên). 

Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương rà soát lại có sự thay 

đổi số cơ sở giáo dục công lập đến năm 2030 như sau: 231 trường mầm non 

(giảm 03 trường so với năm 2020), 212 trường tiểu học (giảm 08 trường), 147 

trường THCS (giữ nguyên) và 39 trường THPT (giữ nguyên). 

Ngoài ra, ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thành viên Hội đồng thẩm 

định quy hoạch) đề nghị xác định số cơ sở giáo dục tư thục trong Quy hoạch 

tỉnh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát dự 

kiến sơ bộ số lượng cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đến năm 

2030 gồm: 49 trường mầm non (tăng 28 trường so với năm 2020), 07 trường 

tiểu học (tăng 6 trường), 02 trường THCS (tăng 02 trường) và 15 trường THPT 

(tăng 09 trường).  

- Về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai 

Theo phương án sơ bộ đã trình HĐND tỉnh, đến năm 2030 tổng diện tích 

tự nhiên của tỉnh là 599.447ha; phân bổ cho các ngành như sau: Đất nông 

nghiệp 471.254ha, chiếm 78,61%; đất phi nông nghiệp 120.267 ha, chiếm 

20,06%; đất chưa sử dụng 7.926ha, chiếm 1,32%. 

                                           
3 UBND tỉnh Văn bản số 8028/UBND-KT2 ngày 29/11/2021 đề xuất Bộ Công Thương xem xét bổ sung vào Quy 

hoạch điện lực thời kỳ 2021-2030I (Quy hoạch điện VIII). 
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Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp khoảng 

30.066ha, trong đó: chuyển đổi đất trồng lúa 7.821ha; đất trồng cây lâu năm 

4.599ha; đất rừng sản xuất 13.311ha; đất rừng phòng hộ 3229 ha; đất nuôi trồng 

thủy sản 1.106 ha. Diện tích đất cần thu hồi vì mục đích quốc phòng - an ninh và 

phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030 khoảng 31.488ha; trong đó: thu hồi 

vì mục đích quốc phòng - an ninh khoảng 1.488 ha; thu hồi để phát triển kinh tế 

khoảng 30.000 ha. 

Nay trên có sở chỉ tiêu dự kiến phân bổ cho Hà Tĩnh của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (hiện đang trình Chính phủ phê duyệt), điều chỉnh cơ cấu sử dụng 

đến năm 2030 như sau: Đất nông nghiệp khoảng 478.247ha (chiếm 79,78%); đất 

phi nông nghiệp khoảng 117.450ha (chiếm 19,59%); đất chưa sử dụng khoảng 

3.748 ha (chiếm 0,63%). 

Diện tích đất phải thu hồi trong thời kỳ quy hoạch khoảng 33.820ha, trong 

đó: 33.787 ha đất nông nghiệp và 3.033ha đất phi nông nghiệp. Chuyển mục 

đích sử dụng khoảng 29.137ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Đưa 

khoảng 8.674 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, trong đó: đất nông nghiệp 5.349ha, đất phi nông nghiệp 3.325 ha. 

4. Về danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030 

Rà soát, hiệu chỉnh lại tên, quy mô, dự kiến tổng mức vốn một số dự án 

phù hợp; bổ sung vào danh mục ưu tiên đầu tư một số dự án: Khu công nghiệp 

Bắc Hồng Lĩnh, Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Khu công nghiệp Hạ Vàng; 

Khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam của huyện Thạch Hà 

và một số dự án điện gió. 

Trên đây là các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà 

Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 so với Nghị quyết số 12/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem 

xét, thông qua./. 

                               (Có hồ sơ Quy hoạch kèm theo). 
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