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TỜ TRÌNH
Về việc thành lập cụm công nghiệp

Tứ Cường và cụm công nghiệp Tứ Cường - Chi Lăng Bắc,
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN); Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 
11/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;  

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương về Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 
11/6/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc bổ sung quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: trong đó CCN Tứ Cường - Chi 
Lăng Bắc được bổ sung vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hải Dương đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025; CCN Tứ Cường được bổ sung vào định hướng 
phát triển CCN tỉnh Hải Dương đến năm 2025 của quy hoạch phát triển các CCN 
tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 37-TB/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc lựa chọn chủ đầu tư các CCN Hồng Lạc (Thanh Hà), Tứ Cường 
– Chi Lăng Bắc (Thanh Miện), Yết Kiêu (Gia Lộc); 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 346-TB/TU ngày 16/7/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về chủ trương thành lập và giao chủ đầu tư CCN Tứ Cường - Chi Lăng 
Bắc, huyện Thanh Miện; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 222-TB/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về chủ trương thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
một số CCN trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 60/SCT-QLCN ngày 14/01/2021 của Sở Công 
Thương về việc thành lập CCN Tứ Cường và Báo cáo số 315/SCT-QLCN ngày 
27/02/2020 của Sở Công Thương về việc thành lập CCN Tứ Cường - Chi Lăng 
Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;
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Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐĐG ngày 16/11/2020 và Báo cáo số 02/BC-
HĐĐG ngày 04/12/2020 của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Các văn bản có liên quan,

Sở Công Thương trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập CCN Tứ 
Cường và CCN Tứ Cường - Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, 
một số nội dung chính như sau:

1. Cụm công nghiệp Tứ Cường
1.1. Tên gọi: Cụm công nghiệp Tứ Cường.
1.2. Địa điểm: Xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện.
- Phía Bắc: Giáp bờ vùng hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải;
- Phía Nam: Giáp đường Quốc lộ 38B;
- Phía Đông: Giáp khu dân cư thôn Gia Cốc;
- Phía Tây: Giáp CCN Cao Thắng, huyện Thanh Miện.
1.3. Quy mô diện tích: Khoảng 41,5 ha.
1.4. Ngành nghề hoạt động: Công nghiệp phụ trợ, điện, điện tử, tự động 

hoá, công nghiệp nhẹ, máy móc, thiết bị, chế biến hàng tiêu dùng, thực phẩm, 
công nghệ dược... sản phẩm chất lượng cao, quy mô hợp lý, đảm bảo trong sản 
xuất và tính bền vững của CCN, không gây ô nhiễm môi trường.

1.5. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN:
Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần An Lộc Phát HD. 
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Đào Tấn, phường Tân Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0801328226, 

đăng ký lần đầu ngày 09/7/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11/8/2020; cơ 
quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

1.6. Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định thành 
lập cụm công nghiệp.

1.7. Thời gian hoạt động của dự án: Theo quy định của pháp luật.
2. Cụm công nghiệp Tứ Cường - Chi Lăng Bắc
2.1. Tên gọi: Cụm công nghiệp Tứ Cường - Chi Lăng Bắc.
2.2. Địa điểm: Thuộc các xã Tứ Cường, xã Chi Lăng Bắc và xã Ngũ Hùng, 

huyện Thanh Miện.
- Phía Bắc giáp đất canh tác và dân cư thôn An Khoái;
- Phía Nam giáp đất canh tác;
- Phía Đông giáp đường tỉnh lộ 392B;
- Phía Tây giáp đất canh tác.
2.3. Quy mô diện tích: Khoảng 75 ha.
2.4. Ngành nghề hoạt động: Công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử và các 

ngành công nghiệp công nghệ cao… ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường.
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Là CCN sinh thái, xanh, sạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn 
về môi trường theo quy định; các nhà đầu tư thứ cấp phải bảo đảm tiêu chí hoạt 
động công nghiệp xanh, sạch, không gây tiếng ồn, không bụi, không khói.

2.5. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN:
Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần hạ tầng công nghiệp và đô thị TeLin. 
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh 

nghiệp: 0801312963; đăng ký lần đầu ngày 03/01/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 
2 ngày 17/11/2020; cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Hải Dương. 

2.6. Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định thành 
lập cụm công nghiệp.

2.7. Thời gian hoạt động của dự án: Theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 Nơi nhận: 
- Như trên;
- Đ/c Lưu Văn Bản - PCTTT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, QLCN.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hảo
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