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

 HUYỆN HÀM TÂN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  408/BC-UBND                                 Hàm Tân, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ  

năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 2603/SCT-QLCN ngày 14/11/2019 của Sở Công 

thương Bình Thuận về việc phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về 

phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2025. 

UBND huyện Hàm Tân báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau: 

 I. Kết quả thực hiện  

 1. Công tác chỉ đạo thực hiện 

 Ngày 21/01/2019, UBND huyện Hàm Tân ban hành Công văn số 

271/UBND-KTHT chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực 

hiện kế hoạch về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025. Ngày 28/6/2019 ban hành Công văn số 2079/UBND-

KTHT chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 729-KL/TU ngày 31/5/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU 

ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 

2.  Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Tình hình sản xuất CN-TTCN trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định, có 

mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện năm 

2019 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 497,7 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch 

tỉnh giao (395 tỷ), đạt 111% so với kế hoạch huyện giao (450 tỷ), so với năm 

2018 tăng 17,17%. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu được duy trì ổn định, 

phát sinh thêm sản phẩm mới có giá trị cao là điện mặt trời. 

3. Tình hình triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp 

UBND huyện Hàm Tân đã tập trung phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu 

tư triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc 

chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, tuy 
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tiến độ triển khai thực hiện còn rất chậm, kết quả đạt được chưa cao, chưa đạt 

yêu cầu đề ra, cụ thể: Đến ngày 20/9/2019, Công ty IPICO chuyển cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân 18,4 tỷ để thực hiện công tác đền bù giải tỏa (trong 

đó 17,48 tỷ đồng để chuyển trả lại cho Công ty IDICO đã chi trả chi đền bù giải tỏa 

cho 22 hộ dân và đất xã Sơn Mỹ quản lý trước đây với diện tích 86,95 ha). Hiện Công 

ty IPICO đang hoàn tất các thủ tục liên quan để Sở Tài nguyên và Môi trường giao và 

cho thuê 86,95 ha đất; đang hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính đối với phần diện tích 

chưa phê duyệt bồi thường và hồ sơ quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt. Đối với Khu công nghiệp Tân Đức, hiện đang triển khai xét 

chọn nhà đầu tư. 

4. Tình hình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp 

Đã tập trung triển khai đôn đốc, làm việc với chủ đầu tư, ban hành nhiều 

văn bản đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với các sở, ngành 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp 

và thu hút các dự án thứ cấp; tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm, kết quả đạt 

được chưa cao, chưa đạt kế hoạch như chủ đầu tư cam kết đề ra; cụ thể như sau: 

- Đối với Cụm công nghiệp Thắng Hải 1: Đã thực hiện đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng theo quy hoạch đạt khoảng 90% khối lượng, đáp ứng yêu cầu 

kêu gọi đầu tư các dự án thứ cấp; đến nay đã thu hút được 04 dự án đầu tư thứ 

cấp, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.105,377 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư là 23,88 ha/34,1335 ha, lấp đầy được 69,96%. 

- Đối với Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa: Đã thực hiện xong hạng mục san 

lấp mặt bằng, hiện nay chủ đầu tư đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật bên 

trong cụm theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã thi công tuyến đường N2, với khối 

lượng đạt 20%; hệ thống thoát nước mưa tuyến đường N2, với khối lượng đạt 

100%; hệ thống thoát nước mưa tuyến đường D2, với khối lượng đạt 80% và thi 

công hàng rào xung quanh cụm, với khối lượng đạt 50%. Dự kiến đến cuối năm 

2019 thi công hoàn thành nền hạ tuyến đường N2, hệ thống thoát nước tuyến 

đường D2. 

- Đối với Cụm công nghiệp Thắng Hải 2: Đã hoàn thành công tác đền bù 

giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư đã lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 

và đã được UBND huyện phê duyệt; đã lập lại hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản 

vẽ thi công dự án và đã được Sở Xây dựng thẩm định; hiện chủ đầu tư đang nộp 

hồ sơ xin Giấy phép khai thác phần đất dôi dư theo quy hoạch chi tiết để thực 

hiện san lấp mặt bằng dự án. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Xây dựng thì cần 

phải tính toán lại cao trình nền thiết kế cho phù hợp, tránh đào đắp lớn gây sạt lỡ 

cho khu vực lân cận nên phòng đang rà soát báo cáo UBND huyện. Theo kế 
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hoạch của chủ đầu tư, đến cuối năm 2020 xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng 

bên trong cụm.  

- Đối với Cụm công nghiệp Thắng Hải 3: UBND tỉnh đã phê duyệt thành 

lập vào ngày 29/9/2017; chủ đầu tư đã thực hiện ký hợp đồng với đơn vị đo đạc, 

đơn vị lập quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên đến nay chưa hoàn thiện hồ sơ đo 

đạc địa chính để thực hiện công tác bồi thường giải tỏa, chưa hoàn thiện lập hồ 

sơ quy hoạch chi tiết 1/500 trình phê duyệt. Theo kế hoạch của chủ đầu tư thì 

đến cuối năm 2020 hoàn thành công tác bồi thường giải tỏa, các thủ tục đầu tư 

xây dựng và khởi công xây dựng hạ tầng.  

5. Tình hình đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp 

- Đã triển khai thi công và đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông vào 

Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa với chiều dài 610m, tổng mức đầu tư là 8,216 tỷ 

đồng. Triển khai thi công tuyến đường dây trung thế 22kV đến chân hàng rào 

với chiều dài 470m, tổng mức đầu tư 350 triệu đồng cấp điện cho Cụm công 

nghiệp Nghĩa Hòa.  

- Đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng hạng mục Hệ thống điện 

chiếu sáng từ đường Quốc lộ 55 vào Cụm công nghiệp Thắng Hải, với chiều dài 

3.025 m, tổng mức đầu tư 3,70 tỷ đồng và Hệ thống thoát nước thải, nước mưa 

ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Thắng Hải với chiều dài 1.211,69 mét, kinh 

phí đầu tư 7,50 tỷ đồng.  

6. Tình hình triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ phát 

triển công nghiệp 

Tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện với chiều dài 

hơn 20km, quy mô hoàn chỉnh đường 6 làn xe, bề rộng nền đường 

Bnền=32,25m, với diện tích đất thu hồi 169,83ha (trong giai đoạn phân kỳ 

đầu tư với quy mô đường 4 làn xe bề rộng nền đường Bnền=25m). UBND 

huyện Hàm Tân đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 

Thăng Long, Đơn vị tư vấn thiết kế rà soát các vị trí giao cắt giữa tuyến 

đường cao tốc với các tuyến đường giao thông nông thôn, đường dân sinh, 

đường vào khu sản xuất trên địa bàn các xã, thị trấn có tuyến cao tốc đi qua 

để bố trí hệ thống cầu vượt, cống chui, đường gom dân sinh nhằm đảm bảo 

phục vụ cho việc đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Hiện 

đang tập trung đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cuối 

tháng 11/2019. 

7. Khuyến khích đổi mới công nghệ 
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Triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ của nhà nước 

về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến các tổ chức, cá nhân và nhân 

dân trên địa bàn huyện. Triển khai rà soát và phối hợp Sở Công thương, Trung 

tâm Khuyến công tỉnh làm việc, thẩm tra, nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng 

máy cắt CNC trong dây chuyền sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao 

bì Trung Phát, với kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu 

đồng. 

8. Tình hình thực hiện di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra 

khỏi khu dân cư 

UBND huyện Hàm Tân đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của 

huyện tổ chức làm việc, vận động các chủ cơ sở thu mua, tập kết phế liệu trong 

khu dân cư ngưng hoạt động hoặc di dời ra khỏi khu dân cư. Kết quả, đến nay đã 

thực hiện di dời 24/24 cơ sở thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư. 

9. Tình hình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp gây ô nhiễm hoạt động trong khu dân cư 

UBND huyện Hàm Tân đã triển khai kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

đối với 31 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đang hoạt 

động tương đối có quy mô nằm đan xen trong khu dân cư. Qua kiểm tra đã triển 

khai cho 31 cơ sở ký cam kết khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và để tuyên truyền, giải thích về chủ trương, các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của các 

cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp về tầm quan trọng của việc 

bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn các cơ sở 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

theo quy định. 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đang hoạt 

động trong khu dân cư trên địa bàn huyện đa số hoạt động với quy mô nhỏ, mức 

độ gây ô nhiễm môi trường thấp, chưa đáng kể. Mặt khác tiến độ triển khai đầu 

tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn đang trong quá 

trình triển khai, chưa đáp ứng được mặt bằng để tổ chức di dời; các cơ sở hoạt 

động với quy mô nhỏ không đáp ứng được cơ cấu quy hoạch sử dụng đất của 

các khu, cụm công nghiệp. Do đó, UBND huyện Hàm Tân chưa đề xuất, đưa 

danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hoạt 

động trong khu dân cư của địa phương vào danh sách di dời của tỉnh trong giai 

đoạn đến hết năm 2020.   

Thời gian qua, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát 

và xử lý nghiêm các cơ sở đang hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi 
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trường, chưa đảm bảo hồ sơ về môi trường theo quy định. Trong thời gian tới, 

UBND huyện Hàm Tân tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, 

UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường, có ý kiến phản ảnh, khiếu nại của người dân. 

10. Điện năng 

Việc đầu tư phát triển hệ thống lưới điện cơ bản đã đáp ứng nhu cầu phụ 

tải điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn huyện. Đã đầu tư xây dựng hoàn 

thành và đấu nối lưới điện quốc gia dự án Nhà máy điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 

với công suất 50MWp của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ và đã 

xây dựng hoàn thành, đấu nối lưới 01 công trình điện mặt trời áp mái tại xã Tân 

Đức với công suất 934 kWp; ngoài ra còn 13 dự án điện mặt trời đã được UBND 

tỉnh chấp thuận chủ trương cho khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư trên địa 

bàn huyện, hiện các dự án này đang triển khai lập hồ sơ bổ sung quy hoạch phát 

triển điện lực. 

II. Đánh giá chung 

UBND huyện Hàm Tân đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra 

trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh uỷ và trong Kế hoạch 

số 920/KH-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh. Từ đó UBND huyện Hàm 

Tân đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, cùng sự quan tâm 

chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh đã triển khai 

đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được 

cũng còn một số mặt hạn chế như: 

- Việc triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn 

huyện nhằm đáp ứng hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại 

còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư (như tuyến đường đến Trung tâm 

xã Thắng Hải, tuyến đường ven biển Hàm Tân,…). 

- Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các khu công nghiệp còn 

nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa cao, tiến độ thực hiện bồi thường giải 

phóng mặt bằng còn rất chậm. Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các 

cụm công nghiệp còn chậm so với kế hoạch đề ra, kết quả đạt được chưa cao. 

Do năng lực tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế, chưa quyết tâm cao trong đầu 

tư xây dựng khu, cụm công nghiệp như đã cam kết. 

- Hệ thống nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và hạ tầng viễn thông 

chưa được đầu tư đến chân hàng rào các cụm công nghiệp.  

III. Phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/10/2016 

của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 920/KH-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về 

phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2025. 

- Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư các tuyến đường giao thông: Đường đến 

Trung tâm xã Thắng Hải, đường ven biển,…và các công trình thủy lợi đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường giải tỏa Khu công nghiệp 

Sơn Mỹ 1 và lựa chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức. 

- Thường xuyên đôn đốc và làm việc với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến 

độ triển đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm 

công nghiệp Nghĩa Hòa, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải tỏa 

Cụm công nghiệp Thắng Hải 3. Phối hợp nhà đầu tư kêu gọi thu hút các dự án 

thứ cấp. 

- Phối hợp với các ban, ngành tỉnh đầu tư hệ thống nước phục vụ cho sản 

xuất, sinh hoạt và hạ tầng viễn thông đến chân hàng rào các cụm công nghiệp.  

- Tranh thủ nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương hỗ trợ các 

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ 

mới vào các khâu sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại 

giá trị kinh tế cao. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất công 

nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt 

động trong khu dân cư. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, không để các 

cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đầu tư xây dựng ngoài khu 

vực quy hoạch khu, cụm công nghiệp khi chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận 

vị trí đầu tư. 

- Phối hợp với ngành điện tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống lưới điện trên 

địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng phát triển của 

huyện. Theo dõi, phối hợp với các ban, ngành tỉnh và nhà đầu tư tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện mặt trời trên địa 

bàn huyện. 

IV. Kiến nghị 

1. Dự án Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ Sơn Mỹ đã triển khai thực 

hiện được hơn 10 năm; tuy nhiên đến nay, tiến độ triển khai thực hiện dự án quá 

chậm, gây khó khăn, bức xúc cho các hộ dân về nhu cầu sang nhượng, thế chấp 
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quyền sử dụng đất..., ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của các hộ dân 

nằm trong vùng dự án, làm cho cử tri kiến nghị nhiều lần. Đề nghị UBND tỉnh, 

các sở, ngành và Ban Quản lý các KCN tỉnh có văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu 

tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, triển khai các 

thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác bồi thường giải tỏa. 

2. Đề nghị quan tâm sớm đầu tư hệ thống nước và hạ tầng viễn thông đến 

chân hàng rào các cụm công nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh 

hoạt của các cụm công nghiệp. 

UBND huyện Hàm Tân báo cáo để Sở Công thương tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH 
- Sở Công thương;                                                                               
- TT. Huyện uỷ; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN, TNMT, TCKH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTHT.Vi. 

                                                                                          

                                                                                             Văn Quý Ngọc 
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