Trong nhng nm qua, cng ng doanh nghip th xã Hng Lnh luôn nng ng sáng to, phát huy li th a bàn, y mnh sn xut kinh doanh. Bên
cnh ó cp y, chính quyn th xã Hng Lnh cng luôn ng hành vi doanh nghip, t vic kêu gi thu hút u t, n ban hành các c ch chính sách u ãi,
y mnh ci cách hành chính, tham gia gii quyt nhng khó khn vng mc….Nhng n lc ó ang giúp cho các doanh nghip không ngng ln mnh,
óng góp xng áng vào s phát trin ca quê hng.

Nhà máy ngói màu cao cp Kachi thuc Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics cm
CNTTCN Cng Khánh 1 sn xut ngói lp c khách hàng tin dùng

n thi im hin ti, cp y, chính quyn th xã Hng Lnh ã hoàn thin quy hoch m rng cm CN –TTCN Nam Hng, Cng Khánh,
cm CN làng ngh Trung Lng và xây dng thành cm kiu mu ca Tnh, khuyn khích ng viên các h sn xut kinh doanh cá
th thành lp doanh nghip, áp dng tin b khoa hc k thut vào sn xut, a dng hóa các loi sn phm… Chính quyn thng
xuyên quan tâm, sn sàng i thoi vi doanh nghip lng nghe, gii quyt kp thi nhng vng mc khó khn, giúp doanh nghip,
nhà u t yên tâm phát trin sn xut kinh doanh trên a bàn. Bên cnh ó, th xã Hng lnh còn t chc nhiu hot ng xúc tin, thu
hút u t trong và ngoài tnh, kêu gi các doanh nghip, t chc kinh t n u t trên a bàn, to mi iu kin cho các doanh nghip
trong vic thc hin các th tc hành chính, luôn luôn ng hành cùng các doanh nghip các doanh nghip phát trin.

ti Cm Công nghip Cng Khánh, bình quân mi
tháng Công ty sn xut 1,2 triu viên, gii quyt vic làm cho 40 lao ng vi mc
lng trên 6 triu ng/1 tháng
Nhà máy gch không nung

Cm CN-TTCN Nam Hng c quy hoch vi tng din tích 42,9 ha, hin ã 8 doanh nghip vào u t sn xut. phát huy có hiu
qu, cp y, chính quyn các cp ã y mnh công tác tuyên truyn, to s ng thun cao trong nhân dân cng nh các doanh
nghip. im nhn áng chú ý trong hot ng CN-TTCN TX Hng Lnh hin nay là Công ty c phn Vinatex Hng lnh ã u t m
rng sn xut bng vic lp t máy mi trên c s mt bng nhà xng hin có vi quy mô b sung thêm 1,2 vn cc si, a nng lc sn xut

ca Công ty lên 4.000 tn si/nm gii quyt vic làm cho gn 400 lao ng vi mc lng gn 6,5 triu ng mi ngi/1 tháng.

Công ty may xut khu Hng Lnh gii quyt vic làm cho hn 200 công nhân
lao ng ti Cm CN Nam Hng
Mi ây nht vào u tháng 9, Công ty c phn may xut khu Hng Lnh cng ã u t gn 30 t ng xây dng nhà xng, mua sm
máy móc dây chuyn công ngh i vào hot ng. Các mt hàng ca Công ty ch yu là qun áo xut khu i các nc theo n
hàng n t M, Canada, ài Loan và các khu vc lân cn. Hin Công ty ã gii quyt vic làm cho hn 200 lao ng trên a bàn th
xã Hng Lnh và các vùng ph cn.
Mt tin vui n vi th xã Hng Lnh vào cui tháng 9/2018, Ch tch UBND tnh Hà Tnh ã ký Quyt nh s 2783 quyt nh ch trng
u t D án Nhà máy may Haivina Hng Lnh ti Cm Công nghip Nam Hng, th xã Hng Lnh, do Công ty Haivina – Hàn
Quc làm ch u t. Theo ó, D án có tng vn u t d kin 345 t ng, tng ng 15 triu USD. D án i vào hot ng s gii quyt vic làm
cho hàng ngàn lao ng trong và ngoài a bàn th xã, góp phn phát trin kinh t a phng, tng ngun thu ngân sách và
thúc y tin trình xây dng ô th loi 3.
Ti Cm CN-TTCN Cng Khánh 1, sau khi các doanh nghip khai thác á dng hot ng thì ã có 16 doanh nghip mi vào
u t và sn xut. Công ty c phn vt liu xây dng Hng Lnh là n v u tiên ca th xã nm bt c xu th tt yu ca vic phát trin vt liu
xây dng không nung nên ã u t xây dng nhà máy sn xut Gch không nung ti Cm Công nghip Cng Khánh, vi tng din
tích trên 2,2 ha. Công ty ã u t gn 15 t ng quy hoch xây dng nhà xng, mua sm dây chuyn sn xut gch không nung
hin i, có tính ng b cao, t ng hóa vi công sut 28 triu viên/1 nm. Nh nm vng quy trình k thut nên bình quân mi tháng
Công ty sn xut 1,2 triu viên, gii quyt vic làm cho 40 lao ng vi mc lng trên 6 triu ng/1 tháng.Nh làm tt công tác qung
bá và tip cn th trng nên a s doanh nghip xây dng ã s dng gch không nung ca Công ty xây dng các công trình xây
dng c bn trên a bàn. Sn phm sn xut ra n âu tiêu th ngay n ó và c khách hàng tin dùng. Doanh thu mi nm t 12-13 t
ng. Ông Lê Quang Ngha - Giám c Công ty C phn Vt liu xây dng Hng Lnh, cho bit:"Trong thi gian ti, Công ty c phn
vt liu xây dng Hng Lnh s tip tc kho sát th trng và lp t thêm dây chuyn s 2 vi công sut 28 triu viên/1 nm"

Phát huy li th a bàn, 9 tháng u nm th xã Hng Lnh ã kêu gi và thu hút thành lp mi c 24 doanh nghip. Bên cnh ó,
hot ng trong lnh vc công nghip, tiu th công nghip trên a bàn th xã Hng Lnh tip tc có bc chuyn bin khá. Các sn
phm ch yu trong lnh vc công nghip tiu th công nghip nh: Si, các loi sn phm rèn úc, phôi thép, gia công c khí, ván
ép, gch ngói không nung… có s tng trng v s lng, cng nh giá tr sn xut so vi cùng k. Mt s d án xut u t ti Cm CN
Nam Hng, Cm CN Trung Lng ang hoàn thin h s th tc u t xây dng, d kin s gii quyt vic làm cho hàng ngàn lao ng,
góp phn vào s tng trng v kinh t - xã hi ca a phng. Tng giá tr sn xut 9 tháng u nm c t 774 t ng, tng 6,3 % so vi cùng
k và t 71,17 % k hoch. Hin, trên a bàn th xã Hng Lnh có khong 47 doanh nghip, HTX và 598 h cá th hot ng trong
lnh vc sn xut công nghip - tiu th công nghip vi tng s lao ng hn 3.900 ngi; thu nhp bình quân ca ngi lao ng t 4,5 triu
ng n 5 triu ng/tháng..
Ông Lê Vn Bình – Phó Ch tch UBND th xã Hng Lnh cho bit: " Nhng kt qu trong phát trin CN-TTCN th xã Hng
Lnh là s n lc và mnh dn u t ca các DN cng nh s tích cc ng hành ca ng b, chính quyn ni ây. ó chính nim tin, ng lc
và cng là d a tim nng các nhà u t n vi th xã Hng Lnh trong tng lai"
Th xã Hng Lnh ã và ang phn u xây dng mt môi trng u t, kinh doanh thc s thông thoáng, minh bch, hp dn và thun
li. Cp y, chính quyn các cp th xã Hng Lnh luôn sát cánh, ng hành cùng doanh nghip, các t chc kinh t trong và
ngoài nc, to mi iu thun li nht thu hút các thành phn kinh t tham gia u t, sn xut, kinh doanh trên a bàn, góp phn tng
thu ngân sách, to công n vic làm cho ngi lao ng, nâng cao thu nhp, i sng cho nhân dân, góp phn thúc y th xã
phát trin nhanh và bn vng./.

Thu Hng – Cm Hà

