
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SCT-QLCN             Quảng Trị, ngày      tháng 7 năm 2022 

V/v tham gia ý kiến góp ý Dự 

thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung Quy chế phối hợp quản lý 

cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị  

 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên 

và môi trường, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Giao 

thông Vận tải, Lao động - Thương binh & Xã hội; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty CP nước sạch Quảng Trị; 

- Công ty Điện lực Quảng Trị. 

 

Thực hiện Công văn số 6174/UBND-KT ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về 

việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị và Công văn số 149/UBND-NC ngày 12/01/202 của UBND tỉnh 

về việc phân công xây dựng văn bản QPPL năm 2022;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung 

ngày 18/6/2020); Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 

của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 28/2020/TT-

BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-

CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP; Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, 

bổ sung Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của 

UBND tỉnh. 

Sở Công Thương kính đề nghị quý cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo và gửi về Sở Công Thương trước 

ngày 01/8/2022 (Điện thoại: 0233.3551.393; Fax: 0233.3852.265) để Sở tổng 

hợp, chỉnh lý trình thẩm định, ban hành theo quy định.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx


Sở Công Thương kính đề nghị quý cơ quan phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Tin học tỉnh  

(đăng trên Cổng TTĐT tỉnh); 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thái Thị Hồng Minh 
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