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Số:          /QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp  

Hợp Thịnh trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn  

tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản 

lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 

ngày 25/5/2017; 

Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy 

định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Văn bản số 4297/BCT-CTĐP ngày 16/6/2020 của Bộ Công Thương về 

việc điều chỉnh vị trí Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương; 

Căn cứ Thông báo số 1777-TB/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về điều chỉnh cục bộ các QHPKB1, QHPK A3, QHPJ B2; QHC đô thị Đại Đình, 

huyện Tam Đảo đến năm 2030; Thông báo số 2200-TB/TU ngày 21/8/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và thành lập Cụm 

công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương; 

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 56/TTr-SCT ngày 21/5/2020 

và số 87/TTr-SCT ngày 28/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp Hợp Thịnh trong Quy 

hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030, với các nội dung chính như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 
1.1. Điều chỉnh, loại bỏ Cụm công nghiệp HợpThịnh (tại vị trí cũ - Cụm Kinh 

tế - Xã hội Hợp Thịnh) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-

UBND ngày 20/01/2017 ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 



 

1.2. Điều chỉnh, bổ sung xây dựng mới Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện 

Tam Dương vào giai đoạn Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2020, cụ thể như sau: 

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương. 

- Vị trí, địa điểm: tại vị trí mới thuộc khu đất ký hiệu CN-01 trong QHPK A3 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 (Tại 

khu đồng Châu Phần, Khoang Trên, Góc Vuông, Đồng Sổ, Hom Bò, xã Hợp Thịnh.  

Phía Bắc giáp đường quy hoạch đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; Phía 

Nam giáp đường quy hoạch khu đất doanh nghiệp vừa và nhỏ xã Hợp Thịnh; Phía 

Đông giáp đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Yên Bình 

và xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường). 

- Quy mô, diện tích: 48,434 ha. 

- Ngành nghề dự kiến: Cơ khí chế tạo, điện tử, tin học, dệt may, da giầy. 

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 

20/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; các tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công thương; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Như điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, CN2. 

  (ĐHV-        b).             
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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