
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-UBND Bến Tre, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thành lập cụm công nghiệp thị trấn Thạnh Phú 

 huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

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

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 Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 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 630/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số  726 /TTr-SCT 

ngày 04 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh thành lập cụm công nghiệp thị trấn Thạnh Phú, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với những nội dung sau: 

1. Tên gọi: Cụm công nghiệp thị trấn Thạnh Phú; 

2. Địa điểm: Thuộc địa bàn thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến 

Tre, cạnh ranh nội thị thị trấn Thạnh Phú về phía Đông Bắc. Vị trí cụ thể: 

+ Phía Bắc giáp đường Trần Văn Tư. 

+ Phía Nam giáp đất dân. 

+ Phía Tây giáp đất dân. 

+ Phía Đông giáp đất dân. 

3. Tổng diện tích: 10 ha. 

Trong đó: 

+ Diện tích đất công trình hành chính: 0,1 – 0,2 ha. 
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+ Diện tích đất khu kỹ thuật: 0,1 – 0,2 ha. 

+ Diện tích đất xây dựng các nhà máy: 6,7 – 7,1 ha. 

+ Diện tích đất giao thông, bến bãi: 0,8  – 1,3 ha. 

+ Diện tích đất cây xanh: 1,0 – 1,2 ha. 

4. Ngành nghề hoạt động: Cơ khí, chế biến thủy sản đông lạnh, sản 

xuất bột cá, thức ăn gia súc, sản xuất dây thừng, đan lưới, may mặc, sản 

xuất nước đá, các dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá và các ngành nghề khác 

không gây ô nhiễm môi trường tùy theo nhu cầu phát triển của địa phương, 

nhà đầu tư. 

5. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây 

dựng khu vực huyện Thạnh Phú. 

6. Tổng mức vốn đầu tư: 54 tỷ đồng. 

7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình khuyến 

công, vốn vay của chủ đầu tư, vốn ứng trước của doanh nghiệp, vốn cân đối 

hàng năm của huyện Thạnh Phú.  

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:  

+ Năm 2020 – 2021: Hoàn chỉnh các thủ tục và tiến hành bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. 

+ Năm 2021 – 2022: Thực hiện san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng các 

công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính (các trục chính, các khu vực dự kiến 

đầu tư giai đoạn 1). 

+ Năm 2023 – 2024: Kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp và tiếp tục hoàn thiện các 

hạng mục còn lại. 

+ Năm 2025: Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng. 

Điều 2. Cụm công nghiệp Thị trấn Thạnh Phú được tổ chức, hoạt động theo 

quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 

31 tháng 8 năm 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 và được hưởng các ưu đãi đầu 

tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: 

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

Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định 

số 2425/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thành lập Cụm công nghiệp Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre./. 

Nơi nhận:                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương;        

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;    

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh; 

- Phòng: KT, TCĐT, TH; C.TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT.(LHT) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cao Văn Trọng 
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