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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm Chủ đầu tư xây dựng và kinh  

doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

          Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN);  

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 ngày 25/5/2017 

của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;  

Căn cứ 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 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển (CCN) và 

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 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển CCN;  

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định 3164/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá 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 Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

UBND huyện nhận được Đơn số 01/ĐK-ĐT ngày 20/4/2022 của Công ty 

Cổ phần đầu tư hạ tầng Hợp Lực đăng ký Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hoá. Để thuận tiện cho các đơn vị có nhu cầu tham gia đầu tư Cụm công 

nghiệp Hải Long – Xuân Khang theo quy định, UBND huyện Như Thanh thông 

báo một số nội dung như sau: 

1. Giới thiệu chung về dự án Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang  

- Tên dự án: Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hoá.  

- Địa điểm: xã Hải Long và xã Xuân Khang, huyện Như Thanh.  

- Diện tích: Khoảng 50 ha.  

- Ranh giới như sau:  

+ Phía Đông giáp đất rừng sản xuất, một phần đất trồng rọt khác. 
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+ Phía Tây giáp đất trồng lúa, đất trồng trọt khác, đất sông ngòi, kênh rạch 

+ Phía Nam giáp đất dân cư hiện trạng, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản 

xuất, một phần đất trồng trọt khác; 

+ Phía Bắc giáp đất rừng sản xuất, một phần đất trồng cây lâu năm, một 

phần đất trồng lúa. 

2. Hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp và trình tự thực hiện. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm Chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang có đầy đủ hồ sơ và thực hiện 

trình tự được quy định tại Điều 11, 12 - Nghị định số 68/2017/NĐ -CP của Chính 

phủ và Điều 7- Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 

29/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ  

UBND huyện thông báo cho các nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về 

UBND huyện Như Thanh (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trong thời hạn kể từ 

ngày ban hành thông báo này cho đến hết ngày 10/5/2022 (giờ làm việc) để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Trên đây là Thông báo của UBND Như Thanh việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị 

làm Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hải 

Long - Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Giao Văn phòng HĐND-

UBND huyện đăng tải Thông báo trên cổng thông tin điện tử của huyện; Trung 

tâm Văn hóa Thông tin, thể thao và Du lịch huyện thông báo rộng rãi trên hệ 

thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn để nhà đầu tư quan tâm được biết 

và thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Sở Công thương tỉnhThanh Hoá (để b/c);  

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c);  

- Cổng TT điện tử UBND huyện;  

- Văn phòng HĐND-UBND và các phòng: 

KTHT, TNMT, TCKH; VHTT, Trung tâm 

VHTT, TT&DL huyện (để t/h);  

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hàn Văn Huyên 
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