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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 2013/Qð-UBND 

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

Phú Thọ, ngày 25 tháng 8 năm 2015 

QUYẾT ðỊNH 
V/v thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH PHÚ THỌ 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 105/2009/Qð-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; 
 Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHðT ngày 10/10/2012 của Liên 
Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình 
thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
105/2009/Qð-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; 
 Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương 
quy ñịnh thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 105/2009/Qð-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 2484/2007/Qð-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt 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 Quyết ñịnh số 4124/Qð-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt 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; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 3480/Qð-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng ñất năm 2015 huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; 
 Xét ñề nghị của UBND huyện Tân Sơn tại Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 
24/4/2015 và ñề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 37/TTr-SCT ngày 
08/5/2015, 

QUYẾT ðỊNH 

 ðiều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, 
với các nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Tân Phú. 
 2. ðịa ñiểm: Nằm ở phía Tây Bắc khu Trung tâm huyện Tân Sơn, thuộc xã Tân 
Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 
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 - Danh giới cụm công nghiệp: Phía ðông Bắc giáp khu tái ñinh cư xã Tân Phú; 
phía ðông Nam giáp khu quy hoạch ñất ở mới; phía Tây Bắc giáp ñồi trồng cây lâu 
năm xã Tân Phú; phía Tây Nam giáp khu quy hoạch vườn ươm và khu dân cư cũ. 
 3. Quy mô diện tích: 45 ha. 
 4. Ngành nghề thu hút ñầu tư: Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; cơ 
khí lắp giáp; vật liệu xây dựng; chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm; sản xuất ñồ 
uống; các ngành truyền thống của ñịa phương (ñồ gỗ, ñồ dùng gia ñình, nón lá, mành 
gỗ,...). 

 ðiều 2. Giao UBND huyện Tân Sơn tổ chức triển khai quản lý ñầu tư xây dựng 
và phát triển cụm công nghiệp Tân Phú ñảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch 
phát triển cụm công nghiệp của tỉnh, tuân thủ các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước 
về ñầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường. 

 ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công 
nghệ; Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 
 


