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 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHIỆP MIỀN TRUNG 
Số:  03/2023/TTr-CNMT 

V/v đề xuất khảo sát, lập quy hoạch, đầu 

tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 tại 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi:  UBND huyện Cẩm Xuyên, 

                   

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Miền Trung xin gửi lời chào trân 

trọng tới UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện 

Cẩm Xuyên.  

Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2, huyện Cẩm Xuyên đã được Công ty 

Cổ phần Semec M.E (Thành viên của Tập đoàn Semec) đề xuất tại văn bản số 

01/2021/SM.ME ngày 20/05/2021 và đã có Văn bản giao việc số 3281/UBND-

KT1 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/05/2021. Tuy nhiên, tại thời điểm đề xuất, 

Quy hoạch chung của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 chưa được Thủ tướng chính phủ phê duyệt nên chưa có cơ sở để thực hiện dự 

án. 

Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại địa 

phương, Ban lãnh đạo Tập đoàn Semec đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Công 

nghiệp Miền Trung với mã số thuế: 3002258916 do phòng Đăng ký kinh doanh sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 30/09/2022, thay đổi lần thứ 1 

ngày 29/12/2022. Tập đoàn Semec được thành lập năm 2004 với doanh thu bình 

quân 3500 tỷ đồng/năm (là Công ty đứng thứ 424/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 

Nam trong năm 2020); hiện đã có các chi nhánh văn phòng tại 8 tỉnh thành phố; đã 

tham gia đầu tư xây dựng 2500 căn hộ liền kề, chung cư tại Bình Dương. Với 

nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp. Công ty có các cổ đông lớn chi phối đầu 

tư các cụm công nghiệp như CCN Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; CCN 

Nếnh, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang; CCN Diễn Thắng, huyện Diễn châu; CCN 

Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Kết hợp hệ thống thành viên thu hút đầu 

tư trong và ngoài nước khu vực miền Bắc và miền Nam cùng các hiệp đoàn, hiệp 

hội các nhà đầu tư lớn từ Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc tại Bình Dương, Bắc 

Giang, Bắc Ninh. 

 

 



HiQn nay, Quy hopch chung cta tinh Hd finh giai dopn 2O2I d6n 2030, tAm

nhin d6n nim 2O5O dd dugc Thtr tu6ng chinh phu ph6 duyQt tai Quytit dinh s6

1363/QD-TTg ngdy O8lltl2}22. Cdng ty CO phAn Ddu tu COng nghiQp MiAn
Trung kinh mong UBND tinh Hd finh, So C6ng thucrng tinh Hd finh, UBND
huyqn CAm Xuy6n titip tr,rc cho ph6p C6ng ty C6 phdn Ddu tu C6ng nghiQp Mi6n
Trung kh6o s6t,lQp quy ho4ch, dAu tu, xdy dUng vir kinh doanh co s0 hA tAng CUm

COng nghiQp Bic CAm Xuy6n 2, huy6n CAm Xuy6n v6i diqn tich khoing 72,7 ha.
(co so d6 vi tri khu ddt, bdn vd quy hogch so b0 kdm theo).

N6u dugc ch6p thupn C6ng ty C0 phAn DAu tu C6ng nghiQp MiAn Trung xin
cam k6t: Tpp trung rgrd, lgc hiQn c6 vd phOi hqp v6i c5c co quan chirc ndng khdn

truong t6 chuc kh6o s6t, hohn thiQn thri tqc ph6p ly; tri6n khai c6ng t6c GPMB, dAu

tu, x6y dUng nhd m6y xri li nudc thai, he th6ng co sd h4 tAng, t<i!t nOi giao th6ng

d6ng bQ, thu hrit ngudn v5n FDI tir c6c qrr6c gia ph6t tri6n d6p ring dAy dti cdc quy

dinh vA hio vO m6i trudng, on ninh tr4t tg vir c6c quy dinh theo ph6p luQt ctra nhd

nu6c.

C6ng ty C6 phAn DAu tu C6ng nghiQp Mi6n Trung kinh d6 nghi Quf co

quan ch6p thufn dO nghi nOu tr6n dC COng ty chring t6i s6m c6 co s0 tri6n khai
thqc hiQn.

Trdn trgng cdm on!

Noi nlrfin:

- Nhu kinh gtri;
- Ltru: VT.
Mgi phin.h6i.xin li6n he:
C6ng ty CO phdn DAu tu C6ng nghiQp Mi6n Trung.
XuAn Htu - T6ng Gi6m d6c - 0986.265.646
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