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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:         /ĐA-UBND 

(Dự thảo) 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

 Quảng Nam, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

ĐỀ ÁN 

Xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

PHẦN I 

SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

 

I. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý xây dựng Đề án 

1. Sự cần thiết 

Trong thời gian qua các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đã đóng 

góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, 

cải thiện đời sống dân sinh, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công 

nghiệp hóa...đến nay các CCN đã thu hút được 275 dự án đăng ký đầu tư vào 55 

CCN với tổng diện tích đất thuê và đăng ký 709,2ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 

theo dự án 113.222 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký theo dự án 62.667 người.  

Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển CCN gặp rất nhiều khó khăn, các CCN 

được đầu tư hạ tầng chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách, thực hiện đầu tư không 

đồng bộ, công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái chung của CCN cũng 

còn nhiều bất cập, còn thiếu các nguồn lực tài chính cho công tác đầu tư, phát 

triển, công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành hạ tầng chưa được quan 

tâm, khai thác; trên địa bàn toàn tỉnh duy nhất có CCN Thanh Hà thực hiện di 

dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 01 CCN làng nghề đi vào hoạt động 

với tỷ lệ lấp đầy rất thấp; có 4/39 CCN có tỷ lệ lắp đầy trên 50% phát sinh nước 

thải có hệ thống xử lý nước thải tập trung - chiếm tỷ lệ 10,25%; đối với công tác 

chủ đầu tư chưa thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng 

kỹ thuật, chỉ có 4/54 CCN đi vào hoạt động có chủ đầu tư là doanh nghiệp.  Các 

CCN phục vụ di dời, giải quyết ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, khu dân 

cư, vùng nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. 

Những khó khăn trên có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do thiếu hỗ 

trợ từ ngân sách để hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật CCN. Hiện nay, việc 

phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cho phát triển CCN còn rất khiêm 

tốn so với nhu cầu phát triển. Bên cạnh đó các căn cứ xây dựng Quyết định số 

06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý 

và ưu đãi đầu tư CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 15/2015/QĐ-

UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 
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06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý 

và ưu đãi đầu tư CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã không còn phù hợp1 

Vì vậy, Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 2021-

2025 là hết sức cần thiết nhằm khắc phục bất cập của cơ chế cũ; nâng cao khả 

năng thu hút đầu tư vào các CCN tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn không có khả năng thu hút doanh 

nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật; đặc biệt hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, 

hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN là hết sức cần thiết để huy 

động các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng CCN…đồng thời hoàn thiện quy định 

pháp lý về phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách 

tỉnh để các cơ quan quản lý về CCN trên địa bàn định kỳ hàng năm chủ động rà 

soát, xác định nhu cầu, mục tiêu để kịp thời đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu 

quả.  

2. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án 

Căn cứ Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, quy định Hỗ trợ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, trong đó quy định: “Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn”. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 42. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN quy 

định: Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân 

sách địa phương đảm bảo (ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn thiện công trình hạ 

tầng bảo vệ môi trường các CCN đã đi vào hoạt động)”. 

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 xác 

định mục tiêu Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng trong GRDP đến 2030 là 35,5%; 

kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân 10%/năm; đến năm 2025 có 50% các cụm 

công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

hiện tại và trong những năm tiếp theo. 

 

 

 

                                           
1  căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 

được thay thế bằng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 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 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy 
định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg  ngày 19/8/2009 

được thay thế bằng Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng 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 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 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 
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PHẦN II 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CCN TỈNH QUẢNG NAM 

 

I. Đánh giá thực trạng phát triển CCN  

1. Tình hình thực hiện Quy hoạch và thu hút dự án (Phụ lục 01) 

 - Theo Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025, có xét đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, theo đó: trên địa bàn tỉnh gồm 92 CCN với 

tổng diện tích 2.280,47 ha đến năm 2025, 2.613,14 ha đến năm 2035. 

 - Từ khi Quy hoạch phát triển CCN được phê duyệt đến nay, đã mở rộng 

02 CCN (Quế Thọ - huyện Hiệp Đức và Mỹ An - huyện Đại Lộc) và  Bộ Công 

Thương đã thỏa thuận bổ sung 01 CCN (Nam Chu Lai 2 - huyện Núi Thành) với 

tổng diện tích 146,68ha. Như vậy, đến nay quy hoạch trên địa bàn tỉnh gồm 93 

CCN với tổng diện tích 2.759,82 ha. 

 - Tính đến 31/12/2020 UBND tỉnh đã có quyết định thành lập (QĐTL) 57 

CCN với tổng diện tích 1.620,98 ha, diện tích đất công nghiệp 1.180,8 ha và 50 

CCN đã Quy hoạch chi tiết (QHCT) với 1.467,76 ha, diện tích đất công nghiệp 

1.100,3 ha;  trong đó:  

 + Có 8/57 CCN đã QĐTL nhưng chưa đi vào hoạt động gồm: CCN Đông 

Phú (Đại Lộc); CCN Nông Sơn (Nông Sơn); CCN Tam Mỹ Tây (Núi Thành); 

CCN Đồng Mặt (Quế Sơn); CCN Trường Xuân 2, CCN Trường Xuân-Thuận 

Yên (Tam Kỳ); CCN Bình Hòa (Thăng Bình); CCN Bình Yên (Tiên Phước). 

 + Có 4/50 CCN có QHCT nhưng  chưa đi vào hoạt động, CCN Đông Phú( 

Đại Lộc); CCN Nông Sơn (Nông Sơn); CCN Tam Mỹ Tây (Núi Thành); CCN 

Bình Hòa (Thăng Bình). 

 + Có 55 CCN đã đi vào hoạt động, trong đó: 

 Có 8/55 CCN chưa có QHCT nhưng đã đi vào hoạt động gồm: CCN Duy 

Nghĩa 1 (Duy Xuyên); CCN Đại Chánh 2 (Đại Lộc); CCN Bà Huỳnh, CCN Sông 

Ttrà, CCN Gò Hoang, CCN Việt An (Hiệp Đức); CCN Bình An (Thăng Bình). 

 Có 5/55 CCN chưa có QĐTL nhưng đã đi vào hoạt  gồm: CCN Đông Yên, 

CCN Duy Nghĩa 1 (Duy Xuyên); CCN Bà Huỳnh, CCN Việt An (Hiệp Đức); 

CCN Quý Xuân (Thăng Bình). 

 + 03 Địa phương chưa có CCN đi vào hoạt động gồm: Nông Sơn, Phước 

Sơn và Tây Giang 

 - Lũy kế đến nay thu hút được 275 dự án đăng ký đầu tư vào 55 CCN với 

tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê 709,2ha, tổng vốn đầu tư đăng ký theo 
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dự án 113.222 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký theo dự án 62.667 người (Phụ 

lục 5); trong đó: 

 + Có 179 dự án đã thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất với tổng diện 

tích đất thuê 436,89 ha, tổng vốn đầu tư thực hiện 6.382,23 tỷ đồng, tổng số lao 

động làm việc trong các cụm công nghiệp là 29.718 người. 

 + 83 dự án đang thực hiện các thủ tục và tiến hành xây dựng với tổng diện 

tích đăng ký thuê 246,11 ha; tổng vốn đăng ký 5.354,68 tỷ đồng; tổng số lao 

động đăng ký 13,838 người; vốn đầu tư đã thực hiện 71,46 tỷ đồng. 

 + 13 dự án ngưng hoạt động với tổng diện tích thuê đất 26,2 ha, tổng vốn 

đầu tư thực hiện 527,81 tỷ đồng. 

+ Tỉ lệ lấp đầy bình quân của 55 CCN đã đi vào hoạt động đạt 65,1%2. 

Tuy nhiên có 1 số doanh nghiệp thứ cấp chưa sử dụng hết đất, sử dụng đất không 

hiệu quả. 

 Có 39/55 CCN đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy từ 50% trở lên  

- Trong 55 CCN đi vào hoạt động có CCN làng nghề Đông Khương - Thị 

xã Điện Bàn với diện tích 7,22ha có 02 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động, tỷ lệ lấp 

đầy 17,91% và toàn tỉnh duy nhất có  CCN Thanh Hà thực hiện chức năng di dời 

tập trung được 68 cơ sở gồm mộc, cơ khí và đèn lồng, với quy mô diện tích: 

30,3ha, đến nay tỷ lệ lấp đầy CCN đạt 53%.  

 - Về quy mô doanh nghiệp (chỉ xác định trên số lao động đăng ký)3: doanh 

nghiệp siêu nhỏ và nhỏ là chủ yếu; có 72/275 doanh nghiệp có đăng ký từ 200-

1000 lao động và có 9/275 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký trên 1000 lao 

động; về ngành nghề thu hút chủ yếu: Nhóm ngành chế biến nông-lâm sản: 80 

doanh nghiệp; Nhóm ngành vật liệu xây dựng: 71 doanh nghiệp; Nhóm ngành 

cơ khí: 09 doanh nghiệp; Nhóm ngành da giày, may mặc: 53 doanh nghiệp. 

 2. Về mô hình quản lý hạ tầng và công tác Chủ đầu tư (Phụ lục 03) 

-  Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 57 CCN có QĐTL, có Chủ đầu tư, trong 

đó:  

+ Có 04 CCN do Ban quản lý cấp Huyện làm Chủ đầu tư; 

+ Có 29 CCN do Trung tâm phát triển CCN cấp Huyện làm Chủ đầu tư;  

+ Có 20 CCN do UBND cấp Huyện làm Chủ đầu tư (đại diện các Phòng 

KT, KTHT);  

+ Có 04 CCN do Doanh nghiệp làm Chủ đầu tư cụ thể: 

                                           
2 Chỉ tính giao đất, chưa tính giảm trừ diện tích các doanh nghiệp ngưng hoạt động 
3 Theo điều 6 tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP: 
- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 

quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. 

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 
không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là 

doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 
người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp 

nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-ve-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua.aspx
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  * CCN Đồi 30 (30,47 ha, huyện Phú Ninh) Chủ đầu tư là Công ty Đầu tư 

Quốc tế Phú Ninh là doanh nghiệp đầu tiên được UBND tỉnh giao làm chủ đầu 

tư; dự án có tổng mức đầu tư 108 tỷ đến nay, Công ty đã đầu tư 69 tỷ gồm bồi 

thường, giải phóng mặt bằng: 43tỷ; hạ tầng 26 tỷ (hoàn thiện hơn 70% cơ sở hạ 

tầng giai đoạn 1). Hiện có 5 dự án với tổng diện tích 15,63 ha. 

* CCN Gò Đồng Mặt (50ha, huyện Quế Sơn): Chủ đầu tư là Công ty 

TNHH Minh Tiến; hiện công ty đã thực hiện QHCT CCN, đang thực hiện đền 

bù, giải phóng mặt bằng. 

* CCN Đại Nghĩa 1 (13,58ha, huyện Đại Lộc): Chủ đầu tư là Công ty Hòa 

Bình Quảng Nam; hiện đã thực hiện QHCT, diện tích mặt bằng đã san lấp 

khoảng 8ha; chưa đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong CCN. 

* CCN Đại An mở rộng (33,8ha, huyện Đại Lộc): Chủ đầu tư là Công ty 

hạ tầng Quảng Nam, mới giao 8,8ha cho CĐT này; đã triển khai QHCT. 

- Về mô hình quản lý chính hiện nay của các địa phương trên toàn tỉnh 

+ Có 05 địa phương do Trung tâm cấp Huyện gồm: Đại Lộc, Điện Bàn, Núi 

Thành, Phú Ninh và Thăng Bình. 

+ Còn lại 13 địa phương do Ban quản lý cấp Huyện quản lý (trên địa bàn 

duy nhất có BQL các CCN-TTCN Hội An), còn lại BQL cấp Huyện nói chung 

và Phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng. 

II. Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển CCN trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 

17/4/2012; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND 

tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012  

 1. Tình hình đầu tư hạ tầng, kỹ thuật (Phụ lục 02) 

 Tổng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và Tỉnh đến nay 410,820 

tỷ đồng. Trong đó, theo quyết định 06 (2012-2020) hỗ trợ 322,378 tỷ đồng. 

 Các hạng mục được hỗ trợ chủ yếu theo Quyết định số 06/2012/QĐ-

UBND ngày 17/4/2012 và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, gồm các nội dung: Bồi thường, giải phóng và san lấp mặt bằng; 

Đường giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước nội bộ; Hệ thống các công 

trình xử lý nước thải, chất thải tập trung.  

 Số CCN đã hỗ trợ đầu tư cao nhưng tỷ lệ lấp đầy thấp: CCN Tây An – 

Duy Xuyên (22,044 tỷ) tỷ lệ lấp đầy 56,32%; CCN Đại đồng 2- Đại Lộc (28,150 

tỷ) tỷ lệ lấp đầy 56,12%; CCN Chợ Lò- Phú Ninh (17,807 tỷ) tỷ lệ lấp đầy 

39,48% và CCN Quế Cường – Quế Sơn(19,5 tỷ) tỷ lệ lấp đầy 63,28%. 

 Số CCN đã hỗ trợ đầu tư nhưng chưa thu hút được dự án gồm: CCN Nông 

Sơn(13,4 tỷ); CCN Tam Mỹ Tây (8 tỷ). 
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 Hiện có 22/55 CCN đang hoạt động có hồ sơ về môi trường (chiếm tỷ lệ 

40,74%), 034 CCN chỉ lập hồ sơ về môi trường cho hạng mục xử lý nước thải 

(không đánh giá tác động môi trường cho toàn CCN), 045/39 CCN có tỷ lệ lắp  

đầy trên 50% phát sinh nước thải có hệ thống xử lý nước thải tập trung - chiếm 

tỷ lệ 10,25% (hiện mới chỉ 02 hệ thống XLNT CCN An Lưu và Trường Xuân đi 

vào hoạt động, còn lại 02 hệ thống chưa hoàn thành trong đó CCN Hà Lam – 

Chợ Được, huyện Thăng Bình chưa đầu tư hệ thống dẫn xả). Hầu hết các cơ sở 

hoạt động trong CCN đều tự xử lý nước thải, nhiều cơ sở xử lý chưa đạt quy 

chuẩn, xả thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường.  

2. Đánh giá chung  

Trong thời gian qua các CCN đã đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công 

nghiệp, nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của tỉnh, giải quyết vấn 

đề lao động, việc làm, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp 

hóa;  

Cơ chế hỗ trợ phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 

số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 cơ bản đáp ứng và giải quyết được một 

phần nhu cầu đầu tư hạ tầng CCN, thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án thứ cấp và 

tạo điều kiện thuận lợi khả năng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp;  

Hầu hết các CCN đã triển khai đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật 

như: Giải phóng mặt bằng, san nền, xây dựng đường trục chính CCN và đường 

giao thông nội bộ, cổng ngõ, hệ thống thoát nước mưa, lập báo cáo ĐTM,… và 

thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên các CCN được 

đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật CCN theo hình thức cuốn chiếu, hiện chưa có CCN nào hoàn thiện hạ tầng 

kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh 

thái chung của CCN cũng còn nhiều bất cập, tình trạng doanh nghiệp thứ cấp xả 

rác bừa bãi, công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực sản xuất, các 

tuyến giao thông nội bộ còn nhiều hạn chế, việc tạo cảnh quan sinh thái môi 

trường CCN đang rất thiếu các nguồn lực tài chính, quản lý, duy tu, bảo dưỡng. 

3. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh kết quả tích cực, các CCN cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế 

cần củng cố và khắc phục để tiếp tục hoạt động theo đúng quy định và mang lại 

hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn, đảm bảo phát triển bền vững. Cụ thể, cơ sở hạ 

tầng phần lớn của các CCN  như giao thông nội bộ, cây xanh, các công trình xử 

lý rác thải, nước thải... hầu hết đều chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh. Đặc 

biệt, chỉ có 4/39 CCN đã đi vào hoạt động tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử 

lý nước thải tập trung nhưng chỉ có 02/4 Hệ thống đã đi vào sử dụng6; 

                                           
4 CCN An Lưu – Điện Bàn, CCN Đại Đồng 2 – Đại Lộc, CCN Trường Xuân –Tam Kỳ 
5 CCN An Lưu – Điện Bàn; CCN Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, CCN Trường Xuân – Tam Kỳ, CCN Khối 7 – Núi Thành 
6 Thông tư 31/2016/BTNMT ngày 16/10/2016 của Bộ TNMT quy định “Không được mở rộng cụm công nghiệp, tiếp nhận thêm dự án đầu 
tư vào cụm công nghiệp trong trường hợp cụm công nghiệp chưa có công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 

5” 
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      Đối với công tác hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN còn dàn trải, phân bổ đồng 

đều, hỗ trợ đầu tư không theo thứ tự ưu tiên từng hạng mục thực sự cần thiết 

phải đầu tư, nhiều hạng mục đầu tư xong không kết nối, sử dụng, khai thác được 

gây lãng phí nguồn ngân sách; 

  Về hình thức cấp vốn hỗ trợ chưa được quy định cụ thể; chưa có quy định 

về cách vận hành và thu phí sử dụng hạ tầng dùng chung;  

Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng nhìn chung còn chậm, đặc biệt ở các địa 

phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; 

Việc định hướng ngành nghề và thực hiện quy hoạch chi tiết CCN cũng ảnh 

hưởng lớn đến phát triển CCN; phụ thuộc nhiều vào nhu cầu phát sinh từ doanh 

nghiệp thứ cấp (phát sinh điều chỉnh, bổ sung nhiều) gây lãng phí ngân sách dẫn 

đến hiệu quả hỗ trợ đầu tư hạ tầng chưa cao trong từng giai đoạn, việc đầu tư hạ 

tầng 1 số CCN chưa gắn với việc bảo vệ môi trường và hiệu quả sử dụng đất; 

Công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN còn nhiều bất cập, chưa 

hợp lý. Việc tồn tại các mô hình chủ đầu tư hạ tầng CCN chưa phù hợp với vận 

hành CCN đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của CCN. Công tác phối hợp 

quản lý nhà nước về CCN chưa tốt, nhiều đầu mối, dẫn tới quản lý  đầu tư hạ 

tầng CCN đạt hiệu quả chưa cao. 

4. Nguyên nhân 

Do khó khăn về nguồn vốn, thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng cần nhiều 

thời gian, do vậy khó có thể đầu tư đồng bộ hạ tầng; 

Chưa thu hút các doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng để huy động mọi 

nguồn lực cũng như nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, quản lý, khai thác hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật; 

Cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp là UBND cấp huyện chưa thực hiện tốt 

việc quản lý hoạt động của các cụm công nghiệp. Chưa kịp thời xây dựng được 

cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và hỗ trợ 

thu hút các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong CCN. 
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PHẦN III 

ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 

KỸ THUẬT CCN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

 I. Đối tượng áp dụng 

a) Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; 

b) Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện đã được thành lập theo 

Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 

19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Ban Quản lý CCN cấp huyện; 

d) Các đơn vị sự nghiệp được UBND cấp huyện giao làm Chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật CCN;  

đ) Các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và 

hoạt động của CCN. 

 II. Điều kiện, nguyên tắc và hình thức hỗ trợ 

 1. Điều kiện CCN được hỗ trợ 

a) CCN nằm trong quy hoạch (Phương án) phát triển cụm công nghiệp trên 

địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc cho phép bổ sung trong 

từng thời kỳ; 

b) CCN đã có quyết định thành lập; 

c) CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với các cụm công nghiệp 

thành lập theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ 

không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư). 

 2.Nguyên tắc 

a) Hỗ trợ CCN có diện tích từ 5ha trở lên tại địa bàn 09 huyện miền núi: 

Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, 

Hiệp Đức, Nông Sơn và Tiên Phước; CCN thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong 

các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh (CCN có phương án giải quyết 

được 50% diện tích đất công nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây 

ô nhiễm môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc 

diện di dời hoặc theo phương án rà soát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc diện 

di dời vào cụm công nghiệp của UBND cấp huyện); CCN đầu tư mới trên địa 

bàn tỉnh do Doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật; 

b) Đối với các CCN đầu tư mới: chỉ giao cho Doanh nghiệp làm chủ đầu 

tư hạ tầng kỹ thuật. Các CCN tại 09 huyện miền núi nếu không lựa chọn được 

doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Quyết định 

2131/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn thủ 

tục lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thì mới giao 
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cho đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư. Hỗ trợ mỗi huyện miền núi tối 

đa 02 CCN và chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ nhất lấp đầy trên 50% 

diện tích đất công nghiệp. Hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng 

bằng 01 CCN phục vụ di dời (nếu có); 

c) Đối với CCN đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch 

vốn theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh 

chưa được giao đủ vốn theo định mức, nhưng thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị 

quyết này, thì tiếp tục được áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này. Khi đề 

nghị bổ sung cấp vốn hỗ trợ phải làm rõ sự cần thiết và đánh giá hiệu quả vốn 

đã đầu tư, chi tiết theo hạng mục. Các CCN đã hưởng cơ chế hỗ trợ kinh phí 

ngân sách nhà nước (NSNN) khi chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý khai 

thác phải xây dựng Phương án quản lý khai thác hạ tầng báo cáo ủy ban tỉnh 

thống nhất làm cơ sở để UBND huyện phê duyệt (chỉ một chủ thể quản lý khai 

thác hạ tầng dùng chung); 

d) Đơn vị được hỗ trợ từ ngân sách phải sử dụng đúng mục đích, đúng chế 

độ, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện 

thanh toán, quyết toán số vốn được hỗ trợ theo quy định hiện hành.  

 III. Về nội dung và mức hỗ trợ 

1. Cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật:  

 Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện không quá 50% kinh 

phí hạng mục giải phóng mặt bằng, tối đa 10 tỷ đồng/cụm công nghiệp. 

2. Cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật:  

a) Hỗ trợ 100% hạng mục giải phóng mặt bằng; 50% tổng mức đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống cấp nước; đường giao thông 

nội bộ) và san lấp mặt bằng. Mức tối đa: 25 tỷ đồng/cụm công nghiệp;  

b) Cụm công nghiệp thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô 

nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, 

khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ 100% hạng mục giải phóng mặt bằng; 

70% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống 

cấp nước; đường giao thông nội bộ) và san lấp mặt bằng. Mức tối đa: 30 tỷ 

đồng/cụm công nghiệp. 

IV. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 

1. Hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 50 tỷ đồng để thực hiện 

chương trình này; 

2. Dự kiến nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025 tối đa 250 tỷ 

đồng 
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V. Trình tự thủ tục hỗ trợ. 

1. Lập kế hoạch và Quyết định hỗ trợ vốn đầu tư. 

a) Hàng năm căn cứ vào thời gian, nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh; căn cứ vào nội dung, mức hỗ trợ quy định 

và kết quả, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án đầu tư hạ tầng CCN, Chủ đầu tư 

CCN lập hồ sơ (cho từng CCN) kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ 

tầng các CCN trên địa bàn gửi Sở Công Thương để kiểm tra, tổng hợp gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra các điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ, 

khả năng cân đối nguồn kinh phí của ngân sách để xây dựng dự toán chi ngân 

sách hàng năm đối với chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các CCN, báo cáo 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định. 

c) Căn cứ nguồn kinh phí hỗ trợ được giao hàng năm, Sở Công Thương có 

trách nhiệm: 

- Hướng dẫn các Chủ đầu tư lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ; 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan kiểm tra tình 

hình thực hiện dự án, các điều kiện, nội dung, mức đề nghị hỗ trợ; 

- Thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện tham mưu phân bổ 

kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng CCN; tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN: 

a) Tờ trình đề nghị hỗ trợ của Chủ đầu tư, nội dung ghi rõ điều kiện đảm 

bảo hỗ trợ, hạng mục hỗ trợ, mức hỗ trợ, các cam kết đăng ký thuê đất để đầu tư 

của doanh nghiệp (đối với CCN chưa có doanh nghiệp đầu tư sản xuất). Đối với 

CCN đã được hỗ trợ phải có báo cáo kết quả, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng CCN và tình hình sử dụng kinh phí đã được hỗ trợ; 

b) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; 

c) Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán hạng mục 

công trình đề nghị hỗ trợ; quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB; 

d) Bảng tính quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành; tổng hợp chi trả kinh 

phí bồi thường GPMB (nếu có); 

e) Các hồ sơ khác có liên quan. 

VI. Hiệu quả của Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN 

sau khi ban hành 

1. Về kinh tế 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CCN; 

- Sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường; 
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- Là đòn bẩy trong thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN để sớm hoàn tất, 

đưa vào khai thác, cung ứng mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp phục vụ phát 

triển sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương;  

- Đẩy mạnh việc hình thành và phát triển các CCN sinh thái, CCN hỗ trợ, 

CCN làng nghề, CCN có chức năng tập trung sắp xếp, di dời doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị; 

- Nâng cao khả năng thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp tại các địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn không 

có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật. 

2. Về chính trị, văn hóa, xã hội 

- Góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương; 

- Tạo nét đẹp văn hoá trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường.  

VII. Một số nội dung thay đổi trong chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển 

CCN mới (so với Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của 

UBND tỉnh): 

Theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012; Quyết định số 

15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định 

số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản 

lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Ngân sách 

nhà nước hỗ trợ bao gồm các nội dung: Bồi thường, giải phóng và san lấp mặt 

bằng; Đường giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước nội bộ; Hệ thống các 

công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung với định mức chia theo diện tích 

và 02 khu vực miền núi và đồng bằng(7) 

 Đối với chính sách mới:  

 - Về nội dung: Chỉ hỗ trợ các CCN tại 09 Huyện miền núi và cụm công 

nghiệp phục vụ di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường 

hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô 

thị trên địa bàn tỉnh (nếu có). Ưu tiên hoàn thiện hạ tầng CCN đã đầu tư và đi 

vào hoạt động (đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cho hệ thống bảo vệ môi trường) và các 

CCN thu hút doanh nghiệp chế biến sâu nguồn nguyên liệu địa phương, phát 

triển công nghiệp nông thôn, CCN thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

                                           
7 -Đối với các huyện miền núi: 

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 5ha đến dưới 15ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng.  

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 15ha đến dưới 30ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 tỷ đồng; 
+ Cụm công nghiệp diện tích từ 30ha trở lên, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng. 

- Đối với các huyện (thị xã, thành phố) đồng bằng: 

+ CCN diện tích từ 10ha (đối với Cụm công nghiệp làng nghề từ 5ha) đến dưới 15ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng; 
+ Cụm công nghiệp diện tích từ 15ha đến dưới 30ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng; 

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 30ha trở lên, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng. 
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gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng 

nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Hỗ trợ mỗi huyện miền núi tối đa 02 CCN và chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau 

khi cụm công nghiệp thứ nhất lấp đầy trên 50% diện tích đất công nghiệp. Hỗ 

trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng 01 cụm công nghiệp phục 

vụ di dời (nếu có); 

 - Về định mức: CCN đã được hỗ trợ theo cơ chế cũ định mức tối đa cho 

tổng các hạng mục số tiền 25 tỷ đồng; chính sách mới hỗ trợ theo tỷ lệ phần trăm 

tổng hạng mục; ưu tiên hỗ trợ cho CCN thực hiện di dời cao hơn mức cơ chế cũ 

10 tỷ đồng. 

  Đối với CCN mới chưa đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh chỉ kêu gọi Doanh 

nghiệp làm chủ đầu tư, do vậy không khống chế số CCN được nhận hỗ trợ theo 

tỷ lệ lấp đầy như các CCN có chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp cấp huyện mà hỗ 

trợ 50 % hạng mục giải phóng mặt bằng tối đa 10 tỷ đồng/CCN. 

   - Bổ sung Quy trình, thủ tục quyết định hỗ trợ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 Trước đây khi phân bổ vốn do UBND cấp huyện đề nghị Sở KHĐT(thỉnh thoảng theo đề nghị của Sở Công Thương), tuy nhiên 

việc phân bổ chưa có cơ sở; việc theo dõi nguồn hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, khi quyết toán các hạng mục để tính toán suất đầu tư không cơ 

quan nào theo dõi…Do vậy chính sách mới cần quy định rõ các thủ tục trình tự hỗ trợ theo các quy định hiện hành 
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PHẦN IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Sở Công Thương 

a) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

phát triển CCN để thu hút các nhà đầu tư quan tâm, xây dựng, kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh; 

b) Hướng dẫn các Chủ đầu tư lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tiếp 

nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; 

c) Hằng năm, căn cứ nhu cầu của các doanh nghiệp, địa phương, Sở Công 

Thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bố trí 

kinh phí thực hiện đảm bảo khách quan, phát huy được đồng vốn bỏ ra. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch, 

tham mưu phân bổ và hướng dẫn triển khai thực hiện kinh phí đầu tư; 

b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án, tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh. 

3. Sở Tài chính 

a) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư: Hướng dẫn các địa phương 

thực hiện quy trình chuyển giao số vốn NSNN đã hỗ trợ đầu tư hạ tầng các CCN 

khi chuyển đổi sang doanh nghiệp làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng tiếp tục đầu 

tư, khai thác, quản lý (đảm bảo mỗi CCN chỉ một chủ đầu tư quản lý, vận hành); 

b) Chủ trì với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hướng dẫn các Chủ đầu 

tư xây dựng thu phí, giá hạ tầng dùng chung trong các CCN. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn, lập kế 

hoạch vốn thực hiện hàng năm gửi Sở Công Thương  phối hợp sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp; 

b) Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước 

đối với hoạt động phát triển CCN; 

c)  Hỗ trợ có chọn lọc CCN di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm 

môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu 

dân cư, đô thị trên địa bàn toàn tỉnh: CCN làng nghề, CCN chế biến sâu nguồn 

nguyên liệu địa phương để làm đầu tàu phát triển sản xuất công nghiệp nông 

thôn đi đôi với việc hình thành, phát triển các ngành nghề, sản phẩm mới, tạo ra 

chuỗi kiên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo thực hiện 
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mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn gắn với thực hiện chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

d)Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng và hoạt động các CCN trên địa bàn, tập trung đầu tư các CCN hoạt động 

hiệu quả, phát huy thế mạnh của địa phương; 

đ) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN để thu hút các nhà đầu tư quan tâm, xây dựng, 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh; 

f) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ về Sở 

Công Thương để tổng hợp, theo dõi. 

 

 

PHẦN V 

KIẾN NGHỊ 
 

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về Chương trình 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 

- 2025 và bố trí vốn ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN. 

TM. UBND TỈNH  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                         


