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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM TÂN
Số: 04/2012/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Tân, ngày 07 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp, ñiều chỉnh, thu hồi
Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với các dự án thứ cấp ñầu tư trong
nước vào Cụm công nghiệp trên ñịa bàn huyện Hàm Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Quyết ñịnh số 1717/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện cấp, ñiều
chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư cho các dự án ñầu tư trong nước vào các cụm
công nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2010/Qð-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm
của nhà ñầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án ñầu tư
bằng vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số
25/TTr-KTHT ngày 04/6/2012 về việc ñề nghị ban hành Quyết ñịnh thay thế Quyết
ñịnh số 02/2012/Qð-UBND ngày 10/4/2012 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban

