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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2 vào Quy 

hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

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 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp 

tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và 

một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao 

chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản 

lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 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; 

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2040; 

Căn cứ Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 08/6/2022 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với 

lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Công văn số 5698/BCT-CTĐP ngày 23/9/2022 của Bộ Công Thương 

về việc ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trên địa bàn 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Thông báo số 529-TB/TU ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về bổ sung cụm công nghiệp Phước Minh 1, Phước Minh 2; 

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2790/TTr-SCT 

ngày 13 tháng 12 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2 

vào Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

với các nội dung sau: 

1. Cụm công nghiệp Phước Minh 1: 

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Phước Minh 1. 

- Địa điểm: Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

- Diện tích: 75 ha. 

- Ngành nghề hoạt động: Cụm công nghiệp chuyên ngành, tập trung các 

ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm hóa chất sau muối, sản xuất các sản 

phẩm Xút (NaOH), EDC và nguyên liệu nhựa PVC. 

2. Cụm công nghiệp Phước Minh 2: 

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Phước Minh 2. 

- Địa điểm: Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

- Diện tích: 26 ha. 

- Ngành nghề hoạt động: Đa ngành, tập trung các ngành công nghiệp sản xuất 

các sản phẩm từ plastic, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 

sinh, khai thác muối (nghiền, tẩy rửa và tinh chế muối phục vụ cho sản xuất), dịch 

vụ, kho bãi; các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm, dịch vụ khác... 

(Đính kèm bản đồ vị trí cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2) 

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa 

phương liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

cập nhật, hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, BTCD; 

- Lưu: VT. KTTH. Nam  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phan Tấn Cảnh 
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