
CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 16-07-2021                          1 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong việc quản lý các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

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

Luật số 62/2014/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng;   

 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 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;   

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

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

 Số:  18/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hòa Bình, ngày 30 tháng  06 năm 2021 
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Căn cứ Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ 

trình số 28/TTr-BQLCN ngày 31 tháng 5 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong việc quản 

lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 

số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh như 

sau: 

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 và sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 như sau: 

a) Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau: 

“ a) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch, Chương 

trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

thương mại và du lịch tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức 

thực hiện”.  

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 như sau:         

“ a) Ban Quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn các nhà đầu tư, tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký mới, cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư trong 

các khu công nghiệp (trừ trường hợp dự án thực hiện cả ở trong và ngoài khu 

công nghiệp hoặc dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

Chính phủ); chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ 

dự án đầu tư, tổng hợp ý kiến và lập báo cáo thẩm định; 

2.  Sửa đổi Điều 6 như sau: 

 "Điều 6. Lĩnh vực quản lý môi trường 
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1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các 

doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện pháp luật về môi trường; 

2. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp khi được sự ủy 

quyền của cơ quan có thẩm quyền; 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, sự phân 

công của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền." 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau: 

" 1. Tổ chức lập, trình thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch phân khu các khu chức năng (bao gồm cả đồ án điều chỉnh) khi được Uỷ 

ban nhân dân tỉnh ủy quyền theo quy định tại Điều 34 Luật Xây dựng; Tổ chức 

lập, trình thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ và các đồ án quy hoạch chi tiết 

1/500 các khu chức năng (bao gồm cả đồ án điều chỉnh) khi được Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao theo quy định tại Điều 34 Luật Xây dựng; 

Đề xuất các điểm, các tuyến đấu nối hạ tầng kỹ thuật liên kết với khu 

công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các nhiệm vụ về 

quản lý quy hoạch khu công nghiệp theo phân cấp và quy định của pháp luật”. 

4. Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 10 như sau: 

"đ) Ban Quản lý chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng quy chế phối hợp về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật." 

5. Sửa đổi điểm c, khoản 2 Điều 13 như sau: 
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“ c) Phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các cơ 

quan liên quan kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp”. 

 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau: 

"1.Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch xây dựng 

theo quy định của pháp luật. Thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu các khu chức năng thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, phối hợp và có ý kiến thống nhất 

bằng văn bản về nhiệm vụ và các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 gửi cơ quan phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chức năng".  

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 28 như sau: 

“ 2. Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các 

huyện, thành phố nơi có khu công nghiệp tăng cường công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, bảo vệ môi trường; công tác quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, 

quản lý người nước ngoài; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, 

chất dộc hại, công tác đảm bảo an toàn giao thông, đôn đốc kiểm tra và kịp thời 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định cùa pháp luật. Rà soát, lập 

danh sách lực lượng bảo vệ chuyên trách, định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp”. 

8. Bổ sung khoản 6 vào Điều 33 như sau:  

“6. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển các khu công nghiệp; quy 

hoạch chung; quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp; tổ chức công bố 

quy hoạch; quản lý mốc giới quy hoạch theo quy định”. 

9. Bổ sung Điều 34b tại Chương III  như sau:  
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“ Điều 34b. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch  

Phối hợp với Ban Quản lý giới thiệu, quảng bá và cung cấp thông tin liên 

quan đến các khu công nghiệp, các cơ chế, chính sách mời gọi đầu tư vào các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tới nhà đầu tư. Phối hợp xây dựng các chương 

trình, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 

phố căn cứ Quyết định thi hành./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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