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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 1)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
Căn cứ Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của
UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính
phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại các Công văn: Số
2825/SKHĐT-TTXT ngày 09/12/2021, số 2501/SKHĐT-TTXT ngày 08/11/2021) về
việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021-2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2021-2025 (đợt 1) gồm 23 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28.000
tỷ đồng (chi tiết như Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa
phương để bổ sung các thông tin liên quan đối với từng dự án cụ thể như: Khảo sát
thực địa để xác định ranh giới cụ thể; xây dựng tài liệu, bản đồ tổng thể vị trí các
dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; cập nhật hiện trạng sử dụng đất, xác định
hình thức lựa chọn nhà đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan,…
- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xác định ranh giới, địa
điểm cụ thể đối với từng dự án liên quan để phối hợp, cung cấp cho Sở Kế hoạch
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và Đầu tư; đồng thời cập nhật danh mục dự án vào các quy hoạch liên quan của
địa phương nhằm đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi trong việc xúc tiến, kêu gọi
đầu tư.
- Giao các sở, ban, ngành: Theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, chủ
động rà soát, kiến nghị bổ sung danh mục các dự án được duyệt vào nội dung của
Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050 đang triển khai;
đồng thời cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch đang thực hiện cho phù hợp.
- Đối với các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu kinh tế Nam Phú Yên: Sau
khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan đề xuất bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu
Kinh tế Nam Phú Yên trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Đối với danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(PPP): Sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất
danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trình
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của tỉnh, nếu có Nhà
đầu tư có nhu cầu quan tâm đề xuất các dự án đầu tư các lĩnh vực khác chưa có
trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, nhất là đối với các dự án phát triển
đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở,... giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp
các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh giới thiệu vị trí phù hợp để các
Nhà đầu tư tiếp cận nghiên cứu đề xuất đầu tư.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh;
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Phg, VA8.61.02.
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