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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư  

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc 

tiến đầu tư; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 45/TTr-SKHĐT 

ngày 22/3/2021; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1) như sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh 

Yên giai đoạn II. 

2. Địa điểm đầu tư: Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Diện tích: Khoảng 10.000m2. 

4. Mục tiêu: Nâng cao mức sống người dân đô thị thông qua việc xử lý 

nước thải bằng công nghệ thích hợp đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra môi 

trường theo quy định hiện hành. 

5. Quy mô đầu tư dự kiến: 6.000 m3/ngày, đêm. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 140 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Vốn của Nhà đầu tư. 

8. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp. 

9. Tiến độ dự kiến: 2021-2022. 

(Chi tiết tại phụ biểu đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn 

vị liên quan cập nhật đầy đủ thông tin của dự án, chịu trách nhiệm đăng tải công 



2 

 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND thành phố Vĩnh Yên: Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các 

thông tin liên quan đến dự án cho nhà đầu tư quan tâm đến dự án, hướng dẫn các 

thủ tục có liên quan cho nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai thực hiện. 

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

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; Chủ 

tịch UBND huyện Bình Xuyên; Chủ tịch UBND Xã Quất Lưu - huyện Bình 

Xuyên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định 

thi hành. 

 

 

 Nơi nhận: 
- TTTU (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- CPVP; 

- Như Điều 3; 

- Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

- CV NN4,5; KT3; 

- Lưu: VT.  

  (H             b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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