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Số: 1885/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương,
huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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;
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 Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 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 Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021
- 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh
Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025;

Xét Báo cáo thẩm định số 430/BCTĐ-SCT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của
Sở Công Thương về thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc
Kạn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tại Tờ trình số 99/TTr-UBND
ngày 20 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
với những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh
Bắc Kạn.
2. Địa điểm: Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
3. Tổng diện tích: 18ha.
4. Ngành nghề hoạt động: Thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất các ngành
công nghiệp chế biến nông, lâm sản, dược liệu; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp
nhẹ và các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
5. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương).
6. Tổng mức đầu tư: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi năm tỷ đồng).
7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
- Vốn đầu tư công: 65.000.000.000 đồng, chiếm 39,39% tổng mức đầu tư.
- Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác: 100.000.000.000
đồng, chiếm 60,61% tổng mức đầu tư.
8. Thời gian hoạt động và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật.
a) Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định thành lập
Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
b) Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
1. Cụm công nghiệp Chu Hương do Nhà nước đầu tư, việc áp dụng ưu đãi, hỗ
trợ đầu tư được thực hiện cho đối tượng là các nhà đầu tư thứ cấp.
2. Được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại 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 được ưu đãi, hỗ trợ khác theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện
Ba Bể và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Khuyến công và
Xúc tiến thương mại rà soát bổ sung đảm bảo các yêu cầu, điều kiện theo quy định
của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý vận hành, khai thác cụm công nghiệp.
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan và triển khai thực hiện dự
án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc
Kạn theo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã Chu Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc
tiến thương mại và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
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