
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

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

Số: 10/2021/QĐ-UBND           Phú Thọ,  ngày 24  tháng  6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 
trưởng Công Thương về Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 
định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ ban hành 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;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-
UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quy chế như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về một số nội dung phối hợp trong quản lý nhà nước về 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (không bao gồm cụm công nghiệp Bạch Hạc và 
cụm công nghiệp Đồng Lạng do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý).
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2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy chế như sau:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
a) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: 
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp.
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được 

giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
b) Đơn vị sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp: Các doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân vào đầu tư sản xuất 

kinh doanh trong cụm công nghiệp hoặc di dời vào cụm công nghiệp.
c) Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý cụm công 

nghiệp (không bao gồm cụm công nghiệp Bạch Hạc và cụm công nghiệp Đồng Lạng 
do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý)

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy chế như sau:
Điều 5. Phương án phát triển cụm công nghiệp
Về nội dung chủ yếu, cơ sở xây dựng của phương án phát triển cụm công nghiệp 

thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 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 ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (gọi tắt là 
Nghị định số 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ).

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy chế như sau:
Điều 6. Điều chỉnh Phương án phát triển cụm công nghiệp
1. Các thay đổi nhỏ, thường xuyên về cụm công nghiệp gồm tên gọi, vị trí thay 

đổi trong địa giới hành chính cấp huyện, diện tích thay đổi phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật và nội dung khác nhưng không làm thay đổi mục tiêu, bản chất, không 
làm tăng diện tích sử dụng đất của phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy 
hoạch tỉnh đã được phê duyệt hoặc quỹ đất dành cho phát triển các cụm công nghiệp 
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan chủ trì: Căn cứ văn bản đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở 
Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, làm rõ 
sự cần thiết, cơ sở đề xuất đối với các thay đổi nhỏ, thường xuyên về cụm công 
nghiệp cũng như tác động, ảnh hưởng đến quy hoạch tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương thống nhất. Trường hợp thay đổi diện tích 
cụm công nghiệp, Bộ Công Thương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan để xem xét, 
xử lý.

Căn cứ văn bản thống nhất của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 
đạo thực hiện các thay đổi nhỏ, thường xuyên về cụm công nghiệp, đồng thời cập 
nhật, thể hiện trong quy hoạch tỉnh những nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ tại kỳ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
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3. Cơ quan phối hợp: Các Sở ngành và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ phối hợp thực hiện việc xây dựng, điều chỉnh phương án phát triển cụm 
công nghiệp trên địa bàn, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Quy chế như sau:
- Khoản 1, Điều 7: Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
Nội dung, trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp: Thực hiện 

theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 
25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Khoản 8 Điều 1 và 
khoản 2 Điều 2 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ

- Khoản 2, Điều 7: Đối với nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, bổ sung nhiệm vụ của 
UBND cấp huyện như sau:

UBND cấp huyện: Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị 
được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật lập hồ sơ thành lập, mở rộng 
cụm công nghiệp đảm bảo các điều kiện và nội dung theo quy định tại Điều 10, 11, 
12 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và Khoản 8 Điều 1 
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/5/2020, gửi về Sở Công Thương (cơ quan 
thường trực Hội đồng thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp) tổ chức thẩm 
định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của Quy chế như sau:
Khoản 1, Điều 9. Lựa chọn nhà đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt dự án 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Thực 

hiện theo khoản 9, điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Quyết định số 454/QĐ-UBND 
ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Thay đổi từ ngữ
Thay các cụm từ “quy hoạch” trong Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với 

cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 
của UBND tỉnh Phú Thọ bằng cụm từ “phương án phát triển”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày       tháng      năm 2021.
Các nội dung khác có liên quan đến quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo quy định của Quy chế phối hợp 
quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 
38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ và các văn bản pháp 
luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành, 
thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./.

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang


