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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

________ 
 

Số: 2490/Qð-UBND 

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

 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

Thành lập Cụm Công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 
________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28/3/2013 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 99/2008/Qð-TTg ngày 14/7/2008 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 2167/VPCP-KTN ngày 31/3/2015 của Văn phòng Chính 
phủ về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 20 tỉnh/thành 
phố (ñợt 3); 

Căn cứ văn bản số 4475/BCT-CNðP ngày 07/5/2015 của Bộ Công Thương về 
việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 
sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HðND ngày 15/12/2014 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc 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; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2439/Qð-UBND ngày 09/10/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh nội dung liên quan ñến Cụm Công nghiệp Cổ Tiết, 
huyện Tam Nông tại Quyết ñịnh số 4124/Qð-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ; 

 Xét ñề nghị của Sở Công Thương (tờ trình số 70/TTr-SCT ngày 29/9/2015), của 
Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông (tờ trình số 1039/TTr-UBND ngày 03/9/2015), 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 ðiều 1. Thành lập cụm công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ với 
những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Cổ Tiết; 

2. ðịa ñiểm: Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; 
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3. Quy mô diện tích: 72,8 ha (chi tiết tại bản vẽ trích lục kèm theo ñã ñược UBND 
huyện Tam Nông lập, Sở Công Thương thẩm ñịnh và trình duyệt). 

4. Ngành nghề ñầu tư: Theo ñịnh hướng phát triển công nghiệp. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tổ chức triển khai quản lý, ñầu tư 
xây dựng và phát triển Cụm Công nghiệp Cổ Tiết 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. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công Thương, Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công 
nghệ; Chủ tịch UBND huyện Tam Nông và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này; Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký ban 
hành./. 
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Công Thủy 
 


