UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 93 /TB-UBND

Đak Pơ, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về
quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 66/2020 /NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày
25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
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 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị
định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/06/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp vào Quy
hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai;
Thực hiện Công văn số 1631/SCT-QLCN ngày 04/10/2022 của S Công
thương về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định 377/QĐ-UNBD ngày
13/7/2022 của UBND tỉnh Gia Lai.
Để thu n tiện cho các đơn vị c nhu c u tham gia đ u tư Cụm công
nghiệp số 01 huyện Đa Pơ theo quy định, UBND huyện Đa Pơ thông báo việc
tiếp nh n h sơ đ u tư hạ t ng cụm công nghiệp số 01 huyện Đa Pơ với các
thông tin cơ bản sau:
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h

ện Đa P

- Tên dự án: Cụm công nghiệp số 01 huyện Đa Pơ, tỉnh Gia Lai .
- Điạ điểm: xã n Thành và thị tr n Đa Pơ, huyện Đa Pơ, tỉnh Gia Lai.
- Diện tích: 75,0 ha.
- Ranh giới, cụ thể như sau:
Vị trí triển hai đ u tư hạ t ng Cụm công nghiệp số 01 huyện Đa Pơ
được giới hạn toạ độ b i các điểm mốc như sau:

Điể

óc

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14

Hệ oạ ộ VN2
úi chi 3o,
inh
n r c 8o3 ’
X(m)
Y(m)
11546633.647
502771.177
21546633.647
503115.255
31546473.647
503115.255
41546473.647
503640.755
51545611.484
503640.755
61545603.484
503648.755
71545603.484
503670.755
81545545.697
503670.755
91545442.000
503394.000
101545711.000
503162.000
111545717.000
502873.000
121546261.658
502874.756
131546261.658
502773.196
141546429.906
502768.038

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 19;
+ Phía Bắc giáp đ t sản u t nông nghiệp;
+ Phía Đông giáp đ t sản u t nông nghiệp;
+ Phía Tây giáp đường Trường Sơn Đông và đ t sản u t nông nghiệp.
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Nhà đ u tư doanh nghiệp, hợp tác
đề nghị làm chủ đ u tư dự án y
dựng hạ t ng
thu t Cụm công nghiệp số 01 huyện Đa Pơ c đ y đủ h sơ và
thực hiện tr nh tự được quy định tại Điều 11, 12 của Nghị định số 68/2017/NĐCP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
3 Địa iể

h i ian nộp h

UBND huyện thông báo cho các nhà đ u tư quan t m đề nghị nộp h sơ
về UBND huyện Đa Pơ qua Ph ng inh tế và a t ng huyện trong thời gian
ể t ngày ban hành thông báo này cho đến hết ngày 24/10/2022 trong giờ làm
việc để UBND huyện tổng hợp, gửi S Công thương tỉnh Gia Lai.
Trên đ y là Thông báo của UBND huyện Đa Pơ về việc tiếp nh n h sơ
đề nghị làm Chủ đ u tư y dựng hạ t ng
thu t Cụm công nghiệp số 01
huyện Đa Pơ tỉnh Gia Lai.
Giao Văn ph ng

ĐND và UBND huyện đăng tải Thông báo trên Cổng

thông tin điện tử của huyện; Trung t m Văn h a, Thông tin và TT huyện thông
báo rộng r i trên hệ thống Đài truyền thanh để nhà đ u tư quan t m được biết và
thực hiện./.
Nơi nhận:
- S Công thương b/c ;
- TT. uyện uỷ b/c ;
- TT. ĐND huyện b/c ;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- VP ĐND và UBND huyện đăng tải ;
- Trung t m V , TT và TT huyện đưa tin ;
- Các Ph ng: TC-KH, KTHT, TNMT;
- Các chủ đ u tư, doanh nghiệp, TX;
- Lưu VT.
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