UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 1018/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 17 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ giai đoạn thực
hiện cụm công nghiệp Thanh - Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày
31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung
của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về
quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Căn cứ Văn bản số 3289/BCT-CTĐP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ
Công Thương về việc thỏa thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp
trên địa bàn huyện Ý Yên và Vụ Bản, tỉnh Nam Định;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện
Vụ Bản; Tờ trình số 308/TTr-SCT ngày 13/5/2019 của Sở Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ giai đoạn thực hiện cụm công
nghiệp Thanh - Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định với nội dung sau:
1. Điêu chinh phân ky thưc hiên quy hoach tư 15ha lên 50ha thưc hiên trong
giai đoan đên năm 2020 (chuyển diện tích 35ha quy hoạch giai đoạn 2021÷2025 về
giai đoạn đến năm 2020).
2. Điều chuyển diện tích 25ha CCN Thanh - Côi theo quy hoạch tại Quyết
định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh thuôc địa phận thị trấn Gôi
phía Bắc Quốc lộ 10 sang địa phận xã Tam Thanh (phía Nam đường sắt).
3. Các nội dung còn lại thực hiện theo các Quyết định phê duyệt, điều chỉnh
bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Công
Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND huyện Vụ Bản và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Như Điều 2;
- Lưu: Vp1, XTĐT, Vp5.
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