
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:   437  /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày   04  tháng 11  năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Phê duyệt bổ sung  cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế và cụm công 

nghiệp Tam Đa vào Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020  

UỶ  BAN  NHÂN  DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 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 đối, 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 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 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; 

Căn cứ Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 

491/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều 

chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ văn bản số 5697/BCT-CTĐP ngày 05/8/2020 của Bộ Công 

Thương về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Ninh Lai – Thiện Kế và 

cụm công nghiệp Tam Đa vào danh mục quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;  

Căn cứ  ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại văn bản số 1392-TB/TU 

ngày 29/9/2020 về chủ trương một số dự án đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 43/TTr-

SCT ngày 21/10/2020 về bổ sung cụm công nghiệp Ninh Lai – Thiện Kế và cụm 

công nghiệp Tam Đa vào Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung hai (02) cụm công nghiệp mới vào Quy 

hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020, cụ thể như sau: 

Bổ sung vào tiết b, điểm 9.2, khoản 9, Điều 1 (chi tiết bổ sung tại mục 

II, Phụ lục số 04) Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

(1) Quy hoạch cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn 

Dương: 

 - Diện tích: 75 ha. 

- Địa điểm: Khu đất thuộc các thôn: Hội Tân, Hội Kế, Tân Tiến, xã 

Ninh Lai và các thôn: Làng Thiện, Xóm Đá, Thiện Phong, Cầu Xi, Thai Bạ, 

Văn Xòng, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương. 

- Định hướng  ngành nghề thu hút: May mặc, giày da; chế biến thức ăn 

chăn nuôi; chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất thủ 

công nghiệp và ngành nghề công nghiệp khác. 

  (2) Quy hoạch cụm công nghiệp Tam Đa, huyện Sơn Dương: 

- Diện tích: 75 ha. 

- Địa điểm: Khu đất thuộc thôn Hồi Xuân, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương. 

- Định hướng  ngành nghề thu hút: May mặc, giày da; chế biến thức ăn 

chăn nuôi; chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất thủ 

công nghiệp và ngành nghề công nghiệp khác. 

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 491/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Các nội dung khác 

tại Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

giữ nguyên, không thay đổi. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng 

các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương và các 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; (thực hiện) 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trưởng phòng: KT, TH, QHĐTXD; 

- Chuyên viên: KS, ĐC, NLN, CN; 

- Lưu: VT. (Đ. 60) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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