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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các  

Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

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; 

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;            

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

        Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28  tháng 12 năm 2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu kinh tế; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Thuận tại Tờ 

trình số 216 /TTr-KCN ngày 12  tháng 4  năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 và 

thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận với các cơ quan, ban ngành, địa phương 

trong việc quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, thủ trưởng các Sở, ngành, chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy;   

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 
- CVP, các PVP;  
- Trung tâm thông tin tỉnh;  
- Lưu: VT, NCKSTTHC, KT. Thuần. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Tuấn Phong 
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