
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2498  /SKHĐT-KH   Bình Thuận, ngày  06  tháng 7 năm 2022 

V/v đề nghị góp ý và đăng tải 

lên cổng TTĐT tỉnh lấy ý kiến 

về dự thảo bãi bỏ Quyết định số 

64/2009/QĐ-UBND ngày 

18/9/2009. 

 

                             Kính gửi:  

                                            - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

                                                      - Các huyện, thị xã, thành phố; 

                                                      - Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1780/UBND-

NCKSTTHC ngày 08/6/2022 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022. Theo đó, thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

64/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Chính sách 

hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển 

khai trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. 

Căn cứ quy định tại Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các dự thảo nói trên đến các cơ quan, tổ 

chức liên quan để tham gia góp ý; văn bản góp ý kiến đề nghị gửi về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trước ngày 06/8/2022 để tổng hợp trình UBND tỉnh. 

Đề nghị Trung tâm thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải dự thảo Tờ trình, 

Quyết định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày (đến ngày 

06/8/2022) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến theo quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. KH. Huân.(4b). 

       KT. GIÁM ĐỐC  

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

   LLL 

 

 

 

         Võ Đức Tuấn 
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