
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  784 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09  tháng  4  năm 2021       

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, định hướng đến năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

tại Công văn số 468/KKTCN-ĐTDN ngày 30 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư địa bàn Khu kinh tế, 

Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, định hướng đến năm 2022 

(Phụ lục danh mục dự án kêu gọi đầu tư đính kèm). 

 Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương 

liên quan có trách nhiệm công bố danh mục dự án trên cổng thông tin điện tử 

thuộc đơn vị quản lý. 

Điều 3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã và các cơ quan liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, 

tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy định; tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung 

danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp 

tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và PCVP; 

- CTTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, QHXT, XDCB.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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