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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                             

Số:           /QĐ-UBND                        Nam Định, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định 

  

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;  

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020; Văn bản số 2343/TTg-KTN ngày 

24/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển các 

KCN tỉnh Nam Định đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định, tỷ 

lệ 1/500; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định tại Tờ 

trình số 16/TTr-BQLCKCN ngày 03/3/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định, với các 

nội dung sau: 

1. Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định 

2. Về vị trí, địa điểm, phạm vi ranh giới xây dựng:  

a. Vị trí, địa điểm: Huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

b. Phạm vi ranh giới xây dựng: 

- Phía Bắc giáp tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý (QL21B) 

- Phía Nam giáp khu dân cư QL21. 

- Phía Đông giáp khu dân cư xã Mỹ Thịnh. 

- Phía Tây giáp khu dân cư thôn Nhuế và sông Tiên Hương. 

3. Quy mô diện tích: 158,48 ha. 

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong. 
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5. Tổng vốn đầu tư: 1.621,236 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư 

là 486,371 tỷ đồng. 

6. Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương 

đầu tư. 

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Khu công nghiệp Mỹ Thuận được thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong phối hợp sở, ngành 

và địa phương có liên quan triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận theo quy định hiện hành. 

           - Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, giám sát Công ty cổ phần xây 

dựng hạ tầng Đại Phong thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

Khu công nghiệp Mỹ Thuận theo quy hoạch, hồ sơ đã được phê duyệt. 

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mỹ Lộc, 

UBND huyện Vụ Bản, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong và các đơn 

vị có liên quan thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

 

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

              
                Phạm Đình Nghị 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-05T09:24:53+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Trần Kha<trankha@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-05T09:32:47+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Đình Nghị<phamdinhnghi@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-05T13:43:15+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-05T13:43:23+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-05T13:43:45+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




