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V/v thành lập Khu công nghiệp
Thuận Yên, phường Hòa Thuận,
thành phố Tam Kỳ.

Kính gửi: UBND thành phố Tam Kỳ.
Sở Công Thương nhận được Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày
29/07/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị thành lập Khu công
nghiệp (KCN) Thuận Yên tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam. Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung, Sở Công Thương có ý kiến
như sau:
KCN Thuận Yên (trước đây là KCN Trà Cai) là Khu công nghiệp được
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch với quy mô là 54,23 ha tại Quyết
định số 641/QĐ-UB ngày 06/3/2002); ngày 14/6/2002 Khu công nghiệp Trà
Cai được đổi tên thành Khu công nghiệp Thuận Yên tại Quyết định số
1901/QĐ-UB; năm 2006, KCN Thuận Yên được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp cả nước với quy
mô là 230 heta, tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006.
Đến nay, KCN Thuận Yên là một trong những vị trí lựa chọn, thu hút
hàng đầu của các nhà đầu tư khi đến địa bàn thành phố Tam Kỳ; tuy nhiên, do
việc thay đổi Chủ đầu tư hạ tầng, nhiều Chủ đầu tư thực hiện việc thiết lập hồ sơ
pháp lý cho KCN không đồng bộ, không đảm theo quy định của Luật đầu tư
công nên thủ tục thành lập KCN vẫn chưa đáp ứng quy định trong việc thành lập
KCN.
Theo đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Công Thương thống nhất
việc thành lập KCN Thuận Yên; đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp
với Ban quản lý các Kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam để được hướng
dẫn thực hiện theo quy định.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các KKT và KCN;
- Lưu: VT, QLCN.
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