ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 478 /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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;
Thực hiện Văn bản số 2183/BCT-CTĐP ngày 20/4/2021 của Bộ Công
Thương về việc điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên
Khánh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 520/TTr-SCT ngày
29/4/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030, như sau:
1. Rút ra khỏi Quy hoạch đối với cụm công nghiệp Khánh Tiên (diện tích
40 ha) tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh và cụm công nghiệp Khánh Hồng
(diện tích 23 ha) tại xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh.
2. Bổ sung Quy hoạch cụm công nghiệp Khánh Lợi, cụ thể như sau:
a. Tên gọi: Cụm công nghiệp Khánh Lợi
b. Địa điểm: Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
c. Quy mô diện tích: 63 ha.
d. Ngành nghề thu hút đầu tư: Thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công
nghệ tiên tiến, đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường đầu tư vào các ngành:
Công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp điện
tử, cơ khí chế tạo; sản xuất thiết bị y tế; thiết bị điện; sản xuất các sản phẩm mỹ
phẩm.
e. Tiến độ đầu tư: Năm 2021 - 2024.
3. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 1496/QĐ-UBND
ngày 31/12/2015, Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 28/4/2016, Quyết định số
1067/QĐ-UBND ngày 22/8/2016, Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 23/9/2016,
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Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2018, Quyết định số 481/QĐ-UBND
ngày 28/3/2018, Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 10/5/2018, Quyết định số
67/QĐ-UBND ngày 11/01/2019, Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 03/7/2019,
Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 và Quyết định số 1065/QĐ-UBND
ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch
UBND huyện Yên Khánh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Lưu VT, VP4,3.
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