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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện 

Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào Quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

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

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 2/5/2017 

của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định, hướng dẫn  thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị 

định số 66/2020/NĐ-CP ngày của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Văn bản số 3382/BCT-CTĐP ngày 15/6/2022 của Bộ Công Thương 

về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1708/SCT-CNNT ngày   

17/6/2022 và các Báo cáo thẩm định: số 371/BC-SCT ngày 16/4/2022, số 

742/BC-SCT ngày 25/3/2022, số 279/BC-SCT ngày 23/3/2022; số 490/BC-SCT 

ngày 16/5/2022; số 335/BC-SCT ngày 06/4/2022; số 340/BC-SCT ngày 

07/4/2022; số 336/BC-SCT ngày 06/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa 

bàn các huyện: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, như sau: 



1. Bổ sung Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa vào Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, với những nội dung như sau:  

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Địa điểm: Xã Thiệu Ngọc và xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa.  

- Diện tích: Khoảng 50 ha.  

- Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Sản xuất hàng chăn ga, 

thảm dệt, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến 

nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm… và các ngành nghề 

khác có liên quan theo quy định của pháp luật.  

2. Bổ sung Cụm công nghiệp Vạn Hà số 2, huyện Thiệu Hóa vào Quy 

hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030, với những nội dung như sau:  

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp số 2 Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Địa điểm: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Diện tích: Khoảng 27 ha.  

- Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Sản xuất hàng chăn ga, 

thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, 

hàng thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của 

pháp luật. 

3. Bổ sung Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, với những nội dung như sau:  

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Địa điểm: Xã Liên Lộc và xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

- Diện tích: Khoảng 40 ha.  

- Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Các nhà máy sản xuất, 

máy xây dựng; điện tử; cơ khí; may mặc, giầy da; chế biến nông, lâm...và các 

ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 

4. Bổ sung Cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, với những nội dung như sau:  

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Địa điểm: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

- Diện tích: Khoảng 28 ha.  



- Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Sản xuất may mặc và 

giày da, nội thất, điện, điện tử, gia công cơ khí, sản xuất các sản phẩm về công 

nghiệp hỗ trợ dệt may, điện tử, phụ tùng ô tô, máy nông nghiệp, chế biến nông 

sản, sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm… và các ngành 

nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

5. Bổ sung Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành vào Quy 

hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030, với những nội dung như sau:  

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

- Địa điểm: Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

- Diện tích: Khoảng 70 ha.  

- Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Các nhà máy sản xuất, 

lắp ráp ô tô, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; may 

mặc, da giày; chế biến nông, lâm...và các ngành nghề khác theo quy định của 

pháp luật. 

6. Bổ sung Cụm công nghiệp Vân Du 2, huyện Thạch Thành vào Quy 

hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030, với những nội dung như sau:  

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Vân Du 2, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Địa điểm: Xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

- Diện tích: Khoảng 50 ha.  

- Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Các nhà máy sản xuất, 

lắp ráp ô tô, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; may 

mặc, da giày; chế biến nông, lâm... và các ngành nghề khác theo quy định của 

pháp luật. 

7. Bổ sung Cụm công nghiệp Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân vào 

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, với những nội dung như sau:  

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

- Địa điểm: Xã Xuân Hòa và xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

- Diện tích: Khoảng 75 ha.  

- Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Sản xuất hàng may mặc 

và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông sản, chế 

biến lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm, vật liệu xây 

dựng; … và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, 



hướng dẫn UBND các huyện: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân 

triển khai các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ và Cụm công nghiệp 

số 2 Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa; Cụm công nghiệp Liên Hoa và Cụm công 

nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc; Cụm công nghiệp Thạch Bình và Cụm công 

nghiệp Vân Du 2, huyện Thạch Thành và Cụm công nghiệp Xuân Hòa - Thọ 

Hải, huyện Thọ Xuân và các thủ tục có liên quan để triển khai công tác đầu tư 

xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp theo đúng quy định 

tại Nghị định số 68/2017/NQ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-

CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ, các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ 

môi trường và các quy định khác có liên quan.  

- Giao UBND các huyện: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ 

Xuân chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đưa các vị trí khu 

đất quy hoạch các cụm công nghiệp nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để bố trí quỹ đất cho việc 

triển khai thành lập các cụm công nghiệp theo cam kết của UBND các huyện.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND các 

huyện: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân; Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Công Thương (đề b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN (T06.61). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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