
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
–––––––– 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Nam Định, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Giao Thiện,  

huyện Giao Thủy vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Nam Định  
–––––––––––––––––––––     

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản 

lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 
25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương 

quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 
ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị 

định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 
tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

Căn cứ Văn bản số 4129/BCT-CTĐP ngày 13/7/2021 của Bộ Công Thương 

về việc ý kiến đối với việc bổ sung cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của UBND huyện Giao Thủy tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 

10/5/2021; Tờ trình số 675/TTr-SCT ngày 15/7/2021 của Sở Công Thương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 

tỉnh Nam Định đến năm 2025 với các nội dung sau:  

 1. Bổ sung Cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy vào quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2025. 

- Quy mô diện tích đất: 75ha. Trong đó đến năm 2025 quy hoạch 50ha, đến 

năm 2030 quy hoạch 25ha. 

- Ngành nghề: Công nghiệp phụ trợ; cơ khí chế tạo máy; sản xuất linh kiện, 

phụ tùng ô tô; sản xuất lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện và các ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo khác.... 
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- Địa điểm: Xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

2. Các nội dung còn lại thực hiện theo các Quyết định phê duyệt, điều chỉnh 

bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến 

năm 2025 của UBND tỉnh Nam Định.  

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Công 

Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Giao 

Thủy và các đơn vị liên quan thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Công Thương; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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