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Kính gửi:  

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 

192/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ 

yếu năm 2022 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 về thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; trong đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với 

các Sở, Ngành liên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo (thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh 

kỳ họp cuối năm 2022). 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, 

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính Phủ về sử 

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. Sở Công 

Thương đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2023 – 2027. 
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Thực hiện nội dung về lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật quy định tại Điều 120, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015; Sở Công Thương đề nghị:  

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách – Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm phối hợp tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 

2023 – 2027. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin thực 

hiện việc đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2027 trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày đăng 

dự thảo) trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham 

gia góp ý.   

Văn bản góp ý gửi về Sở Công Thương trước ngày 17 tháng 8 năm 

2022 để tổng hợp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các đơn vị./. 

* Hồ sơ đính kèm: 

- Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết; 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các hồ sơ liên quan. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Phòng QLCN (đăng Website); 

- Lưu: VT, QLCN (Toàn). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Văn Hòa 
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