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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

_________ 
 

 Số: 22/2014/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

                     Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

V/v ñiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HðND ngày 13/10/2008 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể 
phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 

Phú Thọ giai ñoạn 2006 - 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 
 

__________________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về 
quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm kỳ ñầu (2011-
2015) tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1107/Qð-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam 
ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 99/2008/Qð-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú 
Thọ ñến  năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1742/TTg-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ñiều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vào 
Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 102/2007/NQ-HðND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2006 - 2010 và 
ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 154/2008/NQ-HðND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển 
các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 
2006 - 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020; 
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Sau khi xem xét Tờ trình số 5294/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HðND ngày 
13/10/2008 của HðND tỉnh Phú Thọ về ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát 
triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ giai 
ñoạn 2006 - 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 ñối với các nội dung liên quan ñến Khu 
công nghiệp Cẩm Khê, Phú Hà, Tam Nông và Cụm công nghiệp Cổ Tiết như sau: 

- Khu công nghiệp Cẩm Khê: Vị trí Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm 
Khê bao gồm các xã: Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga và Xương Thịnh; quy mô diện 
tích 450 ha, trong giai ñoạn 2015-2020. 

- Khu công nghiệp Tam Nông: Vị trí Khu công nghiệp Tam Nông, huyện Tam 
Nông bao gồm các xã: Xuân Quang, Văn Lương và Thanh Uyên; quy mô diện tích 
khoảng 350 ha trong giai ñoạn 2015-2020. 

- Khu công nghiệp Phú Hà: Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ bao gồm 
các xã: Hà Thạch, Hà Lộc, Phú Hộ diện tích khoảng 350 ha trong giai ñoạn 2011-
2015. 

- Cụm công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông: Quy mô diện tích 72,78ha trong 
giai ñoạn 2011-2015. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và các ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ Chín 
thông qua ngày 11 tháng  12  năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2015./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

_________ 
 

 Số: 22/2014/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

                     Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

V/v ñiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HðND ngày 13/10/2008 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể 
phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 

Phú Thọ giai ñoạn 2006 - 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 
 

__________________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về 
quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm kỳ ñầu (2011-
2015) tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1107/Qð-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam 
ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 99/2008/Qð-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú 
Thọ ñến  năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1742/TTg-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ñiều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vào 
Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 102/2007/NQ-HðND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2006 - 2010 và 
ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 154/2008/NQ-HðND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển 
các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 
2006 - 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020; 
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Sau khi xem xét Tờ trình số 5294/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HðND ngày 
13/10/2008 của HðND tỉnh Phú Thọ về ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát 
triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ giai 
ñoạn 2006 - 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 ñối với các nội dung liên quan ñến Khu 
công nghiệp Cẩm Khê, Phú Hà, Tam Nông và Cụm công nghiệp Cổ Tiết như sau: 

- Khu công nghiệp Cẩm Khê: Vị trí Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm 
Khê bao gồm các xã: Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga và Xương Thịnh; quy mô diện 
tích 450 ha, trong giai ñoạn 2015-2020. 

- Khu công nghiệp Tam Nông: Vị trí Khu công nghiệp Tam Nông, huyện Tam 
Nông bao gồm các xã: Xuân Quang, Văn Lương và Thanh Uyên; quy mô diện tích 
khoảng 350 ha trong giai ñoạn 2015-2020. 

- Khu công nghiệp Phú Hà: Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ bao gồm 
các xã: Hà Thạch, Hà Lộc, Phú Hộ diện tích khoảng 350 ha trong giai ñoạn 2011-
2015. 

- Cụm công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông: Quy mô diện tích 72,78ha trong 
giai ñoạn 2011-2015. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và các ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ Chín 
thông qua ngày 11 tháng  12  năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2015./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
 

 


