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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 10 tháng 7 năm 2013

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 ñầu tư trong nước
vào cụm công nghiệp” trên ñịa bàn thành phố Phan Thiết
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị 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 105/2009/Qð-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
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 thành phố tại Tờ trình số 35/TTr-PKT
ngày 09/11/2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp,
ñiều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư trong nước vào
cụm công nghiệp” trên ñịa bàn thành phố Phan Thiết.
ðiều 2. Trưởng Phòng Kinh tế thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các
cơ quan, ñơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung ñã ñược
quyết ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND và UBND, các Trưởng Phòng: Nội vụ, Kinh
tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý ñô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Giám

