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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 6/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua tài sản gắn liền với đất, nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 165/TTr-SKHĐT 
ngày 15/8/2022; khoản 7 Thông báo số 338/TB-UBND ngày 14/9/2022 của 
UBND tỉnh kết luận cuộc họp giao ban ngày 12/9/2022 giữa Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa 
bàn tỉnh đợt 5 năm 2022 với 02 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng cụm công 
nghiệp.

(Chi tiết các dự án theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, UBND các huyện: Phú 

Ninh, Quế Sơn chịu trách nhiệm đăng tải Danh mục lên các Trang thông tin 



điện tử của đơn vị, địa phương mình; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải 
lên phần mềm ứng dụng (App) Smart Quảng Nam; Báo Quảng Nam đăng lên 
Báo Quảng Nam online; Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin 
xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam đảm bảo công khai, rộng rãi thông tin để các 
nhà đầu tư quan tâm liên hệ, đăng ký đầu tư.

2. UBND các huyện: Phú Ninh, Quế Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Công thương hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập hồ sơ đề 
xuất thực hiện dự án, triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo 
đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

3. UBND các huyện: Phú Ninh, Quế Sơn căn cứ Danh mục này để thực 
hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; 
Tổng Biên tập Báo Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện: Phú Ninh, Quế 
Sơn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT và TH Quảng Nam;
- CPVP; 
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, KTN(Đ).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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