
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:           /SCT-QLCN 
V/v tham gia góp ý bản Dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             

                Hà Nam, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 
 

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

nguyên và Môi trường, Cục thuế, Lao động thương binh 

và xã hội, Tư pháp; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Uỷ ban nhân dân  

tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2021, trong đó giao nhiệm vụ Sở 

Công Thương tham mưu xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số 

điều của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, 

Thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, Sở Công Thương đã triển 

khai xây dựng xong Dự thảo 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 Quyết định số 

26/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 (có dự thảo Quyết định kèm theo) 

Để có cơ sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương xin gửi tới Quý 

sở, ngành bản Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối 

hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trân trọng đề nghị các sở, ngành 

liên quan nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến về bản Dự thảo nói trên.  

Văn bản tham gia ý kiến, để nghị Quý cơ quan gửi về Sở Công Thương 

trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 để Sở tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo 

Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

Sở Công Thương mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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