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NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội 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 về việc 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 Quyết định 99/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến 
năm 2020;

Xét Tờ trình số 5388/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các 
khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 
2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, với các nội dung như sau:

1. Rút 02 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp thị trấn Thanh Ba thuộc huyện 
Thanh Ba và cụm công nghiệp Giáp Lai thuộc huyện Thanh Sơn ra khỏi quy hoạch.  

2. Bổ sung 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch: 
- Cụm công nghiệp Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba, quy mô 75 ha, vị trí trên địa bàn 

hai xã: Sơn Cương và Chí Tiên huyện Thanh Ba.
- Cụm công nghiệp Vạn Xuân, huyện Tam Nông, quy mô 72 ha, vị trí trên địa 

bàn xã Vạn Xuân huyện Tam Nông. 
- Cụm công nghiệp Đồng Lạc, huyện Yên Lập, quy mô diện tích 50 ha, vị trí 

trên địa bàn xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập. 
- Cụm công nghiệp Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, quy mô diện tích 46 ha, vị 

trí trên địa bàn xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn. 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII, Kỳ họp 
thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 
12 năm 2020./.

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu


