
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI  
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Gia Lai, ngày        tháng       năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Cụm tiểu thủ công nghiệp huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

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 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 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; Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ;  

 Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 61/TTr-SCT, ngày 

09/9/2021 và Báo cáo thẩm định số 296/BC-SCT ngày 09/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Cụm tiểu thủ công nghiệp huyện Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai với các nội dung sau: 

 1. Tên gọi: Cụm tiểu thủ công nghiệp huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.  

 2. Diện tích: 15 ha. 

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.  

 Địa điểm quy hoạch và lập dự án đầu tư thành lập Cụm tiểu thủ công nghiệp 

huyện Kông Chro được giới hạn khu đất: 

- Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp. 

- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp. 

- Phía Đông: Giáp đất đất dân cư. 

 - Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp. 

  4. Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp: Ban quản lý Cụm công nghiệp 

huyện Kông Chro.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx
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  5. Ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp:  

- Nhóm A: Chế biến nông lâm sản; thực phẩm. 

- Nhóm B: Sản phẩm mới, sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu; sản xuất sử 

dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; may mặc; vật liệu xây dựng, 

cấu kiện bê tông đúc sẵn; thức ăn gia súc; thủ công mỹ nghệ.  

- Nhóm C: Sản xuất sản phẩm cơ khí, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy 

móc nông cụ, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn; các ngành công nghiệp 

phụ trợ, sản xuất phân vi sinh. 

 - Nhóm D: Cơ sở sản xuất TTCN gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô 

nhiễm cần di dời ra khỏi làng nghề, khu dân cư; Cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất 

của các ngành CN-TTCN và các ngành công nghiệp có mức ô nhiễm thấp. 

6. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 

6.1. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 40,62 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ, sáu trăm hai 

mươi triệu đồng). Trong đó:   

- Vốn đầu tư hạng mục công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 32,62 tỷ 

đồng. 

- Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 06 tỷ đồng. 

- Chi phí dự phòng: 02 tỷ đồng. 

6.2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, nguồn ngân sách 

huyện cân đối trong giai đoạn 2021 – 2025 và nguồn vốn kêu gọi xã hội hoá từ 

các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp. 

7. Tiến độ triển khai: 

- Giai đoạn 2021 – 2022: Triển khai kiểm kê, đền bù giải phóng mặt 

bằng, rà phá bom mìn, san lắp mặt bằng; lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư vào cụm 

công nghiệp. 

- Giai đoạn 2023 – 2025: Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ 

thuật sau khi hoàn thành. Đồng thời triển khai kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp. 

Điều 2. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:  

1. Ưu đãi đầu tư: Áp dụng theo Điều 27, Điều 28 Nghị định 68/2017/NĐ-CP 

ngày 25/5/2017 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. 

 2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Áp dụng 

theo Điều 29 Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và các 

quy định khác có liên quan. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro tổ chức triển khai quản 

lý đầu tư xây dựng và phát triển Cụm tiểu thủ công nghiệp huyện Kông Chro 
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đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ các quy 

định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro và Giám đốc các sở, ngành, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PVP UBND tỉnh;                                                                                       
- Lưu: VT, NL, KTTH, CNXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 
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