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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT - QLCN Vĩnh Phúc, ngày          tháng 12  năm 2019 

V/v đăng tải Dự án kêu gọi 

đầu tư trên Cổng Thông  tin - 

Giao tiếp điện tử  

 

 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường; 

 - Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thực hiện văn bản số 9740/UBND-CN2 ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về đầu tư xây dựng CCN An Tường, huyện Vĩnh Tường; trong đó có 

nội dung: Đồng ý chủ trương chấm dứt việc giao Trung tâm phát triển cụm 

công nghiệp huyện Vĩnh Tường làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN An 

Tường để tổ chức triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 

1. Để thu hút, lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, có năng lực đầu tư xây 

dựng, kinh doanh hạ tầng CCN An Tường, huyện Vĩnh Tường được công khai, 

minh bạch theo quy định của Nghị định 68/2017/NĐ-CP và các quy định pháp 

luật khác có liên quan. Sở Công thương đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường và  

Cổng thông tin Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đăng tải danh mục dự 

án kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin Thông tin - Giao tiếp điện tử của huyện 

Vĩnh Tường và Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, nội dung cụ 

thể như sau: 

- Tên cụm: Cụm công nghiệp An Tường, huyện Vĩnh Tường; 

- Địa điểm: Thuộc địa phận hành chính xã An Tường, huyện Vĩnh Tường; 

- Quy mô diện tích cụm công nghiệp: 13,9 ha; 

- Mục tiêu đầu tư:  Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để đưa các 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở làng nghề thuộc địa bàn xã 

An Tường, huyện Vĩnh Tường vào cụm công nghiệp sản xuất tập trung để giải 

quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của làng nghề, giữ gìn làng nghề truyền thống 

của địa phương. Đồng thười thu hút vốn đầu tư trong và ngoài địa phương vào 

cụm, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 121 tỷ đồng. 

- Cơ quan đăng ký danh mục: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Thời gian đăng thông báo: 30 ngày (kể từ ngày 23/12/2019). 

- Nội dung chú ý: Nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư xây dựng, kinh 

doanh hạ tầng CCN An Tường có văn bản đề nghị làm chủ đầu tư CCN An 

Tường gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Công thương và UBND huyện Vĩnh 

Tường hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công thương 
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Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211 3845 401 (Trong giờ hành chính) để được hướng 

dẫn chi tiết. 

2. Sau thời gian công khai đăng tải dự án kêu gọi đầu tư đầu tư xây dựng, 

kinh doanh hạ tầng CCN An Tường theo quy định (thời gian đăng thông báo: 30 

ngày kể từ ngày 23/12/2019) đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường và Cổng thông 

tin Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản gửi Sở Công 

Thương về danh sách các nhà đầu tư quan tâm làm chủ đầu tư xây dựng, kinh 

doanh hạ tầng CCN An Tường, huyện Vĩnh Tường. 

Sở Công thương đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường và Cổng thông tin - 

giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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