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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 31/2016/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 07 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ một phần nội dung tại ðiểm c, Khoản 1, ðiều 6, Quy chế
phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND
ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1610/TTr-SCT
ngày 18 tháng 8 năm 2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ nội dung quy ñịnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện
xem xét cấp, ñiều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với các nhà ñầu tư trong
nước vào trong cụm công nghiệp theo quy ñịnh tại ðiểm c, Khoản 2, ðiều 6, Quy chế
phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.
Lý do bãi bỏ: Trái với quy ñịnh về thẩm quyền cấp, ñiều chỉnh, thu hồi Giấy
chứng nhận ñăng ký ñầu tư quy ñịnh tại Luật ðầu tư năm 2014 và Nghị ñịnh số
118/2015/Nð-CP của Chính phủ. Việc cấp, ñiều chỉnh, thu hồi Quyết ñịnh chủ

