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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Bình Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 14/8/2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 152/
QĐ-UBND ngày 14/10/2009 về việc thành lập Cụm công nghiệptiểu thủ công nghiệp Thắng Hải giai đoạn 1
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công
thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐCP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch
UBND 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 2293/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND
tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch
UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1280/TTr-SCT ngày
10 tháng 6 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Danh mục các ngành nghề dự kiến tại Điều 1 Quyết định số
2682/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
“Danh mục các ngành nghề dự kiến:
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- Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến cát thủy tinh, sản xuất sợi thủy tinh, silicate
lỏng; sản xuất kính xây dựng, kính quang học; sản xuất gạch tuynel (theo quy định và
chủ trương của Thủ tướng Chính phủ); sản xuất sơn, phụ gia chống thấm, phụ gia xây
dựng (không gây ô nhiễm môi trường); chế biến sâu titan; chế biến gỗ.
- Sản xuất sản phẩm từ plastic (sản xuất hạt nhựa tái sinh chất lượng cao từ phế
liệu nhựa, sản xuất sản phẩm nhựa dân dụng, nhựa trang trí nội thất, các sản phẩm nhựa
chuyên dụng phục vụ ngành kinh tế - công nghiệp - xây dựng - môi trường - giao thông
vận tải); sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; sản xuất các sản phẩm
khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu.”
Điều 2.
1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư có trách nhiệm
thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục về môi trường theo quy định hiện hành và các quy
định khác có liên quan trước khi triển khai công tác thu hút đầu tư theo đúng quy định.
2. Ngoài việc điều chỉnh nội dung trên, các nội dung khác của Quyết định số
2682/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND 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,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư
và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên
quan căn cứ Quyết định thi hành./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

