Công nghiệp |

u

Góp ý xây dựng quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics
Vũng Áng
(Baohatinh.vn) Chiều 29/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp
nghe báo cáo đầu kỳ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics tại KKT Vũng Áng.
Trung tâm Logistics Vũng Áng được UBND tỉnh giao Quỹ Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh làm chủ
đầu tư để lập quy hoạch chi tiết. Đây là quy hoạch với mục tiêu hình thành một trung tâm
logistics phía sau Cảng Vũng Áng, tạo mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng kết nối cảng
với vùng hậu phương; phục vụ không chỉ trong phạm vi Hà Tĩnh, khu vực miền Trung mà còn
kết nối với hành lang kinh tế Đông - Tây và các hoạt động giao thương quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, việc xây dựng Trung tâm Logistics là
hết sức cần thiết trong điều kiện phát riển KT-XH hiện nay.

Báo cáo đầu kỳ quy hoạch chi tiết được đơn vị tư vấn là Công ty CP Portcoast trình bày cụ thể
theo hướng nghiên cứu 2 phương án cơ cấu sử dụng đất và 3 phương án quy hoạch tổng mặt
bằng sử dụng đất. Phương án quy hoạch mà đơn vị tư vấn kiến nghị được phát triển thêm các
tuyến đường nội bộ trong khu logistics cũng như tại khu vực các nhà máy công nghiệp hỗ trợ.
Ngoài ra, các module lô đất được phân chia linh hoạt, giúp cho không gian trong khu vực quy
hoạch không bị đơn điệu và dễ dàng thu hút nhà đầu tư tham gia khai thác.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Portcoast Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo đề xuất quy
hoạch xây dựng Trung tâm Logistics Vũng Áng

Theo đó, Trung tâm logistics Vũng Áng có quy mô khoảng 106,9 ha bao gồm 7 phân khu chức
năng gồm: Khu kho tàng, sản xuất; khu sản xuất công nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ sản
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; khu công trình hành chính, dịch vụ; khu nhà ở công vụ, nhà ở
công nhân; đất giao thông, bãi đậu xe; khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật; khu cây xanh, mặt nước.
Trung tâm có tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự kiến khoảng 795,57 tỷ đồng.

Lãnh đạo BQL KKT tỉnh: C c t ông số kỹ t uật tương đối p ù ợp với quy oạc . Đề ng ị

đơn vị tư vấn cập n ật số liệu để oàn c ỉn

ơn.

Trao đổi về quy hoạch chi tiết đầu kỳ Trung tâm Logistics Vũng Áng, đại biểu thuộc các sở,
ngành liên quan tập trung đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề về quy hoạch sử dụng đất; tổ
chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; thiết kế quy hoạch giao thông, nút giao điển hình; đánh
giá, dự báo hàng qua cảng; phân kỳ đầu tư…
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận sự chuẩn bị của
đơn vị tư vấn cũng như các đơn vị liên quan khi đã phác thảo được phương pháp tiếp cận, quá
trình triển khai thực hiện.

Giám đốc Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào: Việc lập quy oạc c i tiết p ù ợp với
kịc bản p t triển K -XH iện nay. Đặc biệt địn ướng đầu tư t eo ìn t c p ân kỳ
góp p ần rút ngắn t ời gian t ực iện quy oạc .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc xây dựng Trung tâm Logistics là hết sức cần thiết
trong điều kiện phát riển KT-XH hiện nay, mặc dù đây là lĩnh vực mới ở Hà Tĩnh và cả Việt
Nam.
Tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Phía tư vấn đã có phương
pháp đánh giá tổng thể, đúng hướng, tuy nhiên số liệu vẫn cũ chưa phù hợp. Việc xây dựng dự
báo phải xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, ngoài số liệu thống kê cần kết hợp với thực tế;
thừa kế cơ sở các quy hoạch đã có nhưng phải bám sát, cập nhật tình hình thực tế. Các nội dung
đánh giá về sử dụng đất, quy hoạch giao thông cần chi tiết hơn; xác định rõ nguồn cung để tiến
hành phân kỳ đầu tư…

Lãnh đạo Sở Công thương: K ảo s t đ n gi về t ị trường rất quan trọng do vậy việc x c
địn đ n gi dự b o àng óa qua cảng cần p ải đặc biệt c ú trọng ạn c ế đ n gi
k ông p ù ợp với quy oạc tổng t ể p t triển K -XH của Hà ĩn .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quy hoạch; các sở,
ngành tùy chức năng, nhiệm vụ đóng góp ý kiến bằng văn bản đến UBND tỉnh trước 4/6/2015.
Trung tâm Logistics là khu vực bao gồm mọi hoạt động liên quan đến vận tải, hậu cần và phân phối hàng hóa nội địa
cũng như quốc tế. Ở Việt Nam, trung tâm Logistics có thể gọi là trung tâm tiếp nhận và phân phối hàng hoá, trung
tâm dịch vụ hậu cần. Một số ICD (cảng cạn) ở Việt Nam hiện cũng có thể được coi là có chức năng của trung tâm
logistics do có thực hiện một số dịch vụ logistics cho hàng hoá, chủ yếu là hàng container.
Trung tâm logistics Vũng Áng là một trong hai trung tâm logistics sau cảng được quy hoạch theo quyết định số
137/QĐ-BGTVT ngày 17/1/2012 của Bộ GTVT. Vị trí của Trung tâm Logistics Vũng Áng nằm ngay sau khu Cảng
Vũng Áng, thuộc địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Thành Chung

