
STT Nội dung Thành phần hồ sơ

Số lượng 
hồ sơ 
(bộ)

Cơ quan, 
đơn vị 

thực hiện
Thời gian Ghi chú

I
08 ngày làm 

việc

Ban Quản lý các Khu công

nghiệp tỉnh căn cứ các văn

bản theo quy định, trình

- Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (đối với dự án
Ban Quản lý 

các Khu 04 ngày làm 

Kể từ ngày Quyết 

định phê duyệt quy 

hoạch xây dựng 

khu công nghiệp;  

THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP MỞ RỘNG 

Phụ lục IV

CÁC BƯỚC THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP MỞ RỘNG;THÀNH LẬP, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định)

1

bản theo quy định, trình

UBND tỉnh thành lập khu

công nghiệp, khu công nghiệp

mở rộng, đồng thời gửi hồ sơ

cho Trung tâm

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (đối với dự án

không phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật đầu tư) cấp cho nhà

đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

- Tờ trình của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

01
các Khu 

công nghiệp 

tỉnh

04 ngày làm 

việc

khu công nghiệp;  

GCNĐKĐT hoặc 

quyết định chủ 

trương đầu tư được 

ban hành

2

Trung tâm chuyển hồ sơ cho

phòng Giao thông, công

nghiệp, xây dựng thuộc Văn

phòng UBND tỉnh

- Tờ trình của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Hồ sơ kèm theo
Trung tâm

01 ngày làm 

việc

Kể từ ngày nhận 

được Hồ sơ của 

Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 

tỉnh

3

Phòng Giao thông, công

nghiệp, xây dựng tổng hợp

báo cáo UBND tỉnh xem xét,

ban hành Quyết định thành lập

khu công nghiệp, khu công

nghiệp mở rộng

Quyết định thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng UBND tỉnh
03 ngày làm 

việc 

Kể từ ngày nhận 

được Tờ trình của 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

4
Trung tâm trả kết quả chủ đầu

tư 
Quyết định thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng Trung tâm

1



STT Nội dung Thành phần hồ sơ

Số lượng 
hồ sơ 
(bộ)

Cơ quan, 
đơn vị 

thực hiện
Thời gian Ghi chú

II
19 ngày làm 

việc

1

UBND cấp huyện chủ trì, phối

hợp với doanh nghiệp, hợp tác

xã lập hồ sơ hợp lệ chuyển

Trung tâm

- Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân

cấp huyện;

- Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ

tầng kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng

kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm

công nghiệp;

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu

tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài

08
UBND cấp 

huyện

THÀNH LẬP, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP

tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài

chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực

tài chính của chủ đầu tư;

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2

Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ,

báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh

và chuyển Sở Công Thương,

các cơ quan liên quan, phòng

chuyên môn của Văn phòng

UBND tỉnh

- Văn bản lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan

- Hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
Trung tâm

01 ngày làm 

việc

Kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ

3

Các cơ quan nhà nước có liên

quan thẩm định gửi ý kiến về

Sở Công Thương, UBND tỉnh

Văn bản thẩm định các nội dung đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

Các cơ quan 

nhà nước có 

liên quan

10 ngày làm 

việc

Kể từ ngày nhận 

được văn bản lấy ý 

kiến thẩm định

2



STT Nội dung Thành phần hồ sơ

Số lượng 
hồ sơ 
(bộ)

Cơ quan, 
đơn vị 

thực hiện
Thời gian Ghi chú

4

Sở Công Thương tổng hợp,

lập báo cáo thẩm định trình

UBND tỉnh, đồng thời chuyển

Trung tâm

 Báo cáo thẩm định
Sở Công 

Thương 

05 ngày làm 

việc

Kể từ ngày kết thúc 

lấy ý kiến thẩm 

định

5

Trung tâm phối hợp với

Phòng Giao thông, công

nghiệp, xây dựng tổng hợp

báo cáo UBND tỉnh xem xét,

chấp thuận chủ trương đầu tư

đồng thời chấp thuận nhà đầu

tư

Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp UBND tỉnh
03 ngày làm 

việc 

Kể từ ngày nhận 

được Báo cáo thẩm 

định

tư

6
Trung tâm trả kết quả cho nhà

đầu tư 
Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp Trung tâm

3
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