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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày         tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Cao Thắng, huyện Thanh Miện

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện nhận được Đơn đăng ký chủ đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cao Thắng tại xã Cao Thắng, 
huyện Thanh Miện số: 11/ĐĐK-MCNC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Công ty Cổ 
phần May công nghệ cao Hải Dương cùng Báo cáo đề xuất điều chỉnh Cụm công 
nghiệp Cao Thắng gửi kèm.

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; 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 số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017;

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; Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 
tháng 11 năm 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 tháng 5 năm 2017; Nghị định số 
66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 
Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc thành lập cụm công nghiệp Cao Thắng, huyện Thanh Miện; Quyết 
định số 1223/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc điều chỉnh quy mô cụm công nghiệp Cao Thắng, huyện Thanh Miện;

Căn cứ Văn bản số 2627/UBND-VP ngày 09 tháng 9 năm 2022 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cao Thắng, huyện Thanh Miện; Văn bản số 
1576/SCT-QLCN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Sở Công Thương về việc hoàn 
thiện hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Cụm công nghiệp Cao Thắng, huyện Thanh Miện,

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cao Thắng, 
huyện Thanh Miện như sau:

1. Thông tin chung về Cụm công nghiệp Cao Thắng
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- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Cao Thắng.
- Địa điểm: Trên địa bàn xã Cao Thắng và xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện.
- Ranh giới cụ thể:

Phía Bắc giáp đê sông Cửu An;
Phía Nam giáp Quốc lộ 38B;
Phía Đông giáp đất canh tác (quy hoạch Cụm công nghiệp Tứ Cường);
Phía Tây giáp đất canh tác.

- Diện tích: 45,5158 ha.
2. Thành phần hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Cao Thắng.
Thành phần hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Cao Thắng 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; 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 số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017; 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; Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 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 tháng 5 năm 2017; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2020.

3. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ
Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị quan tâm nộp hồ sơ về UBND 

huyện Thanh Miện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, trong giờ hành chính) 
trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022 để 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương.

Trên đây là thông báo của UBND huyện Thanh Miện về việc tiếp nhận hồ sơ 
đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cao Thắng, 
huyện Thanh Miện. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của huyện; Đài Phát thanh huyện thông báo trên hệ thống phát 
thanh, truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan 
thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Nơi nhận:
- Đài Phát thanh huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Thường trực Huyện ủy (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KTHT (15b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp 
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