UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số: 2186 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 04/5/2018
của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hải Long, huyện Như
Thanh và Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về
việc thành lập Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về
quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ
về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh
về việc điều chỉnh, bổ sung một số Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện:
Triệu Sơn, Thường Xuân và Như Thanh vào Quy hoạch phát triển Cụm công
nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 592/SCTCNNT ngày 08/6/2022 và số 1720/SCT-CNNT ngày 17/6/2022 về việc đề nghị
chấm dứt hiệu lực quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hải Long, huyện Như
Thanh và Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (kèm
theo các văn bản thống nhất của chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày
04/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hải Long,
huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày
17/9/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện
Thường Xuân.

2
Lý do: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày
08/8/2021 điều chỉnh Cụm công nghiệp Hải Long (20ha) tại xã Hải Long, huyện
Như Thanh và Cụm công nghiệp Khe Hạ (30ha) tại thôn Liên Thành, xã Luận
Thành, huyện Thường Xuân ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, các chủ đầu tư
hạ tầng kỹ thuật 02 cụm công nghiệp (Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thương
mại Trường Xuân - CTCP và Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Hợp Lực) có văn
bản thống nhất việc chấm dứt hiệu lực Quyết định thành lập các cụm công
nghiệp nêu trên.
Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
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 các
huyện Như Thanh và Thường Xuân; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thương
mại Trường Xuân - CTCP; Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Hợp Lực; Thủ
trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T06.60).
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