
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN  Độc Lập - Tự Do -  Hạnh Phúc 
   

Số    2375 /QĐ-UBND  Bình Thuận,  ngày 11  tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 5 năm 2009 và Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

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 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 

ngày 25 tháng 5 năm 2017 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 Công Thương 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 về quản 

lý, phát triển cụm công nghiệp và 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; 

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 02 năm 2014 của 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 1839/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 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; 

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Nghĩa Hòa, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân; Quyết định số 

2956/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc điều chỉnh Quyết định 

số 1374/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nghĩa 

Hòa, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân; 

Theo đề nghị Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2041/TTr-SCT 

ngày 29 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 2548/SCT-QLCN ngày 24 tháng 

10 năm 2022.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quyết định số 1374/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 và Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau: 

1. Điều chỉnh tên gọi “Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Nghĩa 

Hòa” thành “Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa”.  

2. Bổ sung danh mục các ngành nghề dự kiến tại Điều 1 Quyết định số 

2956/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, như sau: 

“3. Danh mục các ngành nghề:  

- … . 

- Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm; sản 

xuất các sản phẩm chịu lửa; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, sản xuất 

sản phẩm gốm sứ khác; sản xuất, gia công khuôn ép nhựa, gia công ép nhựa, 

đùn nhựa; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 

(cụ thể sản xuất tấm bê tông nhẹ cốt sợi tổng hợp thân thiện với môi trường); 

dịch vụ đóng gói (cụ thể đóng gói các sản phẩm gia đình như kem đánh răng, 

xà phòng, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, chất làm bóng,…)”. 

Công ty TNHH Sao Tháng Bảy Việt Nam có trách nhiệm liên hệ với 

Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ sung nội dung thay đổi trên vào hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép môi trường trình cấp thẩm quyền cấp Giấy phép môi 

trường cho dự án theo đúng quy định. 

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

khác của Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 và Quyết 

định số 2956/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 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 Hàm Tân; 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sao Tháng Bảy Việt Nam 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

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; NNPTNT; 

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

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Đăng 
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