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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 822  /KCN-VP Bình Thuận, ngày  13   tháng 10  năm 2022 
V/v đề nghị góp ý và đăng tải 
dự thảo Quyết định ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý các khu công nghiệp. 
 

 

               Kính gửi:  
                                  - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

                            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
                                           - Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 
Thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Công văn số 
2991/UBND-NCKSTTHC ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

 Ban Quản lý các Khu công nghiệp dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, thay thế Quyết định 
số 14/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Thuận  

Căn cứ quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp 
luật năm 2015; Ban Quản lý các KCN gửi dự thảo Quyết định đến các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có liên quan để tham gia góp ý kiến. Đồng thời, đề nghị Trung 
tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện 
tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày đăng dự thảo) để các tổ chức, cá 
nhân tham gia góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp trước ngày 25/10/2022 để Ban tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo 
Quyết định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa 
phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

                      (đính Kèm theo dự thảo) 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, VP. 
 
 
 

 
TRƯỞNG BAN 

 

 

Phùng Hữu Cư  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-13T10:45:14+0700
	Tỉnh Bình Thuận
	Phùng Hữu Cư<cuph@bqlkcn.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-13T10:47:23+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Bình Thuận<bqlkcn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




