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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 

11/6/2020 của Chính Phủ về 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; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính 

Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017-NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020; Quyết định số 1256/QĐ-

UBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 

Cụm công nghiệp Đông Hà tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 66/TTr-SCT 

ngày 10/01/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục các ngành nghề dự kiến tại khoản 

3 Điều 1 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Hà tại xã Đông Hà, 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, như sau: 

“3. Danh mục các ngành nghề dự kiến:  



2 
 

+ Chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống; lắp ráp linh kiện điện, điện 

tử, điện lạnh; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất máy chuyên 

dụng các loại; gia công may mặc, da giày; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tre 

nứa; sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa; sản xuất vật liệu xây dựng, trang 

trí nội thất. 

+ Sản xuất giày, dép; sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản 

xuất yên đệm; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; in ấn và dịch 

vụ liên quan đến in; sản xuất các sản phẩm từ cao su, sản xuất các sản phẩm từ 

plastic; sản xuất dây và thiết bị dây dẫn; sản xuất máy thông dụng, sản xuất máy 

chuyên dụng; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất phụ tùng và bộ phận 

phụ trợ cho ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất mô tô, xe máy; sản xuất 

giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất nhạc cụ, sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao, sản 

xuất đồ chơi, trò chơi.” 

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh, bổ sung nội dung nêu trên, các nội dung 

khác của Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công 

Thương; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh; 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khu công nghiệp Đông Hà 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Các Sở: TC; NV; LĐTBXH; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh;          
- Lưu: VT, KT. An. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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