ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1125 /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum vào Quy hoạch
tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
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;
Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 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 Nghị quyết số 119/2021/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của
Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh
tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030;
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng 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 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
68/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành
Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát
triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến
năm 2025;
Căn cứ Công văn số 7216/BCT-CTĐP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ
Công Thương về việc ý kiến đối với đề nghị bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum;
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Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Tờ trình số
368/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2021 về việc bổ sung quy hoạch Cụm công
nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum và đề xuất của Sở Công Thương tại Tờ trình số 112/TTr-SCT
ngày 23 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phường
Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum vào Quy hoạch tổng thể phát triển
ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm
2025, với các nội dung chủ yếu như sau:
- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phường
Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.
- Diện tích: 62,6 ha.
- Địa điểm: Thuộc địa phận Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố
Kon Tum. Khu đất có giới cận: Phía Bắc giáp đất Công ty TNHH MTV cao su
Kon Tum và hộ dân; phía Nam giáp tuyến tránh thành phố Kon Tum; phía Đông
và phía Tây giáp đất nông nghiệp của các hộ dân.
- Ngành nghề thu hút đầu tư: Công nghiệp chế biến nông lâm sản; thực
phẩm, dược liệu, may mặc; các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghề
truyền thống,...
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có trách nhiệm rà soát, cập nhật,
điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch có liên quan (nếu có) và hoàn chỉnh
hồ sơ để triển khai đầu tư Cụm công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn
Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch
theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có
liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3 (t/h);
KT. CHỦ TỊCH
- Bộ Công Thương (b/c);
PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVPKSX);
- Lưu: VT, HTKT.LDT.
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