CÔNG BÁO/Số 68+69/Ngày 25-12-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 4521/Qð-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 15 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Cụm công nghiệp Bình Tân
(Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình ðịnh)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 105/2009/Qð-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHðT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ
Công Thương, Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành
trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
105/2009/Qð-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;
Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2010/Qð-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Bình
ðịnh về việc ban hành Quy ñịnh thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch phát triển
các cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/Qð-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Bình
ðịnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2025;
Xét ñề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày
10/11/2015 và ñề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 85/TTr-SCT ngày
04/12/2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập cụm công nghiệp, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Bình Tân.
2. ðịa ñiểm: Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình ðịnh.
Khu ñất có giới cận: Phía ðông giáp ñất trồng lúa, trồng cây hằng năm và lâu
năm; phía Tây giáp suối Quéo; Phía Nam giáp kênh Văn Phong; Phía Bắc giáp ñất
trồng lúa, trồng cây hằng năm và lâu năm.
3. Quy mô diện tích: 30 ha.

