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CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - IInh phüc
Ha Nôi, ngày O tháng 6 nám 2021

T TRINH
V vic ban hành "Quy ch quãn I ciim cong nghip trên da bàn thành phô Ha Ni"
KInh glli: Uy ban nhân dan Thành ph Ha Ni
Can cur Quyt djnh s 39/2016/QD-.UBND ngày 08/9/2016 cüa IJBND thành
phô Ha Ni quy djnh chiirc nàng, nhim vi, quyên hn và co' câu to chCrc cüa Sâ Cong
Thumg thành phô Ha Ni;
Can cur Nghj dijnh s 68/2017/ND-CP ngày 25/5/20 17 cüa Chinh phU ban hành
ye quân 1, phát triên cilm cong nghip;
Can cur Ng dijnh s 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 cüa CliInh phU v sum
di, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 68/2017/NID-CP cüa Chinh phü ye quãn 1,
phát triên cim cong nghip;
Can cur Thông tu s6 28/2020/TI'-BCT ngày 16/11/2020 cüa B Cong Thuong
Quy djnh, huó'ng dan thrc hin mt so ni dung cüa Nghj djnh so 68/2017/ND-CP
ngày 25/5/2017 cña ChInh phü ye quàn 1, phát triên cyrn cong ngbip và Nghj dnh
so 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 cüa Chmnh phü süa dOi, bô sung mt so diêu cüa
Nghj dnh so 68/2017tND-CP;
Si Cong Thuang dã phi hçrp vâi các S, ngành, UBND các qun, huyn, th
xà xây dung Di thào: Quy ch quail 1 cym cong nghip trên dja bàn thành pM Ha
Ni (sau day viêt tat là Quy ché,).
Dn nay, dr tháo Quy ch dã hoàn thin. S Cong Thucmg kInh trInh UBND
Thành pM xem xét, phê duyt Quy ch vri nhikg ni dung sau:
I. Cäncu'pháply
- Nghj dlnh s 68/2017/ND-CP ngày 25/5/20 17 cUa Chinh phU v quãn 1, phát
triên ciim cOng nghip.
- Ngh dinh s 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 cüa ChInh phü v si:ra di, M
sung mt so diêu cüa Nghj dinh so 68/2017/ND-CP cüa Chmnh phü ye quân 1, phát
triên cym cong nghip;
- Thôngtu s 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 cüaB Cong Thuang Quy
dinh, huó'ng dn thirc hin mt so ni dung cüa Ngh djiih sO 68/2017/ND-CP ngày
25/5/2017 cüa ChInh phü ye quãn 1, phãt triên ciim cOng nghip và Nghj djnh so
66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 cüa Chinh phñ sura diOi, bô sung mt so diêu cüa
Nghj dnh so 68/2017/ND-CP.
- Các Nghj dljnh, Thông tu cO lien quan.

II. Sty cn thit ban hành Quy ché
Ti Khoãn 11, Diu 1 Ngh dinh s 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 cüa ChInh
phü ye sira diôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj dinh so 68/20 17/ND-CP c11a Chinh phU
Ye quãn 1, phát triên cçtm cong nghip quy djnh ye Quyên hn, trách nhim cüa
UBND cap tinh: "Ban hành Quy chê quán l) cym cong nghip, giái quyêt các th tyc
triên khai c4t' an dâu tu xáy dung h tang /c9 thuat và dy' an san xuât kinh doanh trong
cum cOng nghip theo ccy chê mt tha, m3t ci'ca lien thOng,' can ci diêu kin cüa dja
phuv'ng, phân cap, quy dinh cy the SO' Cong Thu'ong, UBND cap huyn chi tn giái
quyêt các thi tyc triên khai dáu tu' xây dyng hg tang kjY thut, san xuát kinh doanh
trong các cym cOng nghip quy dinh tai khoán 2 Diêu 43 và khoán 3 Diêu 44."
Tai Khoàn 3, Diu 14 Thông lii si 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 cUa B
Cong Thucmg Quy djnh, hung d thxc hiên mt so ni dung cUa Ngh dnh sO
68/2017/NID-CP ngày 25/5/2017 cüa ChInh phü ye quân 1, phát triên ciim cOng
nghip và Nghj dinh so 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 ciia ChInh phU süa dôi, bô
sung mt sO diêu cña Nghj dnh so 68/2017/ND-CP quy dinh trách nhim cüa s
Cong Thucmg: "Xáy dyng, trinh UBND cá'p tinh ban hành Quy ché quán lj cym cOng
nghip, giái quyêt các thi tuc tniên khai dáu tu' theo cci chê môt cith, m5t cz'ca lien
thông dOi vO'i: (a) Dy' an xáy dung h tang k5Y thuat cym cOng nghip (gOm: cap gidy
cht'mg nh4n dáng /ç,5 ddu tu', thu hOi dat, cho thuê dat, phê duyt quy hogch chi tiêt,
phé duyêt dy' an th dung nguOn vOn ddu tu' cOng, phê duyt báo cáo dánh giá tác dç5ng
mOi trwO'ng, chap thuán phu'ong an phOng cháy, ch('a cháy), (b) Dy' an dáu tu' san
xuát kinh doanh trong cum cOng nghip ('gOm: quyêt d,inh chz't tru'o'ng dáu tu', cap giây
chzng nhán dàng kj dáu tu', thu hôi dat, cho thuê dat, cap giây phép xáy dyng, chap
thuçn phwcmg an phc3ng cháy, chü'a cháy, xác nhç2n kê hoach báo vç mOi tru'Ong hogc
phê duyt báo cáo dánh giá tác dç5ng mOi trwO'ng) ".
Vic xây drng quy ch d thit 1p mi quan h chat chê và phân cong trách
nhim giüa các S, ngành, IJBND cap huyn ià các dcm v, to chirc có lien quan
nhm nâng cao hiu qua hot dng quàn 1 nhà nuó'c dôi vi citm cong nghip; dam
bão sir thông nhât tránh chông chéo nhiêm vu, không lam giám vai trO, trách nhim,
thâm quyen và khOng can tth cong vic ciXa mi co quan a to dieu kin thun lcii
cho các nba dâu tu trong qua trInh dâu tu, hot dng san xuât kinh doanh trong c1m
cong nghip.
III. Qua trInh xây diyng Quy ch
Can ciX Nghj djnh s 68/2017/ND-CP ngày 25/5/2017 cña Chinh phü Ye quân
l, phát trien c11m cOng nghip; Nghj dinh so 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 cüa
Chmnh phi:i ye süa diOi, bô sung môt sO diêu cüa Nghj djnh sO 68/2017/ND-CP cüa
ChInh phü ye quãn l, phát trien ciim cOng nghip yà Thông tu so 28/2020/TT-BCT
ngày 16/11/2020 cüa B Cong Thuo'ng Quy dinh, hithng dn thc hin rnt sO ni
dung cüa Nghi dinla so 68/2017/ND-CP ngày 25/5/20 17 ciXa ChInh phü ye quán 1,
phát triôn ci.im cOng nghip và Nghj djnh sO 66/2020/ND-CP ngày 11/6/2020 cña
Chmnh phü siXa dOi, ho sung mt s dieu cüa Ng dinh sO 68/20171ND-CP, Sâ Cong
thucmg dã xây dung Dr thào Quy che.
Ngày 21/5/2021, SO' Cong Thuong dã có van ban s 2256/SCT-QLCN xin
kien gop cüa Ctc Cong Thuo'ng da phuong - B Cong Thuung, các SO', ngành,

UBND các qun, huyên, thj xã, các chü du tu xay drng h thng k5 thu.t c1im cong
nghip vào D thào Quy chê. Dn nay, S Cong Thuong âã nhn duçc kiên gop
cüa 07 Sâ, ngành; 17 TJBND qun, huyn, th xà và 02 Chü diâu tu ci1m cOng nghip
(co tong hcip j kiên gOp j kern theo,). S Cong Thucmg dã tiêp thu tat ca các kiên gop
cüa các Si, ngành, UBND qun, huyn, thi xà và Chñ dâu lii xây dirng h. tang k
thut crn cOng nghip.
Ngày 14/6/2021, S Cong Thuong dã có Van bàn s 2643/SCT-QLCN gCri S
Tu pháp dê nghi thâm dtnh d thào Quy ch.
Ngày 30/6/2021, Si Tu pháp có báo cáo s 186/BC-STP thm dinh dir thào
Quyet djnh ban hành Quy chê quân 1 cim cOng nghip trên dja bàn Thành phô Ha
Ni. So' Cong Thuong dâ tiêp thu, chinh si:ra nhu sau:
- V d ngh xern xét th hin rO ni dung giài quyt các thi'i tiic trin khai du tu
theo Co ché mt cira, mt cira lien thông dIi vo'i Dii an xây dimg h tang k5 thut cim
cong nghip va du an dâu iii san xuât kinh doanh trong cim cOng nghip cho phü hç'p
vó'i quy dnh cña Thông lii 28/2020/TT-BCT: So' Cong Thuong dã tiêp thu, ho sung,
chinh sira, ci the nhu sau:
+ B sung, chinh sira Khoàn 1, Diu 2 cüa Quy ch vo'i ni dung: "Sà Cong
Thu'o'ng là co' quan ddu rnOi giip UBND Thành phO quán 1j nhà nzthc ye crn cOng
nghip trên dia bàn theo quy dnh tai Diêu 42 Nghj djnh sO 68/2 01 7/ND-CP duçic sz'ca
dOi, bO sung tai khoàn 11 Diêu 1 Nghi d/nh sO 66/2020/ND-CP, cO quyên hzn, trách
nhiêm theo Diêu 43 cia Nghj djnh 68/2 01 7/ND-CP ngày 25/5/2017 cja ChInh phi ye
quán l5, phát triên ctrn cOng nghip ".
+ B sung dim b, khoân 1 Diu 4 nhu sau: "Chi trl, phO'i hcip vO'i các so', ngành
thárn dinh ho so' de nghj thành 14p, mO' r5ng cyrn cOng nghip, tharn gia thc2rn djnh
quy hoçzch chi ti&t xay clyng, dir an ddu tw xdy c4mg hi tang kj'Y thuât, báo cáo dánh
giá tác dç5ng rnOi trzthng cyrn cOng nghip, chi trI, phOi hcip thdrn djnh chz'i trwo'ng
dáu tu' dii an san xuOt kinh doanh trong cyrn cOng nghip theo quy djnh, phán cap cia
Uy ban nhdn dan Thành phO ".
+ V thrc hin dir an du tu san xut kinh doanh vào cim cong nghip: Tii Dr
thào Quy chê dê nghi So' Tupháp thâm dnh, So' Cong Thuong dà tiêp thu, chinh sira
theo kiên gop cüa So' Kê hoch và Dâu tu vó'i ni dung: "SO' Kê hogch và Ddu tu'
thârn djnh trInh UBND Thành phO xern xét, chap thuçn chi tncong dáu hi các ci7y' an
san xuât kinh cloanh cza các doanh nghip, hop taG xà, to hop tác trong cyin cOng
nghip theo thdrn quyên quyêt dinh chi tnu'o'ng ddu hi cia UBND cap tinh; Thârn d.inh
trInh UBND Thành phO xern xét phê duyt diêu chinh chi tnwo'ng dâu hi dy' an, cho
phép chuyên nhu'crng dy' an, ".
Sau khi So' Tu pháp có kin, So' Cong Thuo'ng âà tip thu và sira thành: "SO'
COng Thu'ong:
- Là du rni tiê'p nhán, giái quyèt thu tyc hành chInh trin khai dy' an du tu' san
xuat kinh doanh trong cyrn cong nghip (g6rn: chap thuç2n chi tru'ong dãu tu' các dy'
an san xuát kinh doanh cia các doanh nghip, hop tác xâ, tO hop tác trong cyrn cOng
nghip theo thárn quyên quyêt d/nh chz tnwrxng dâu tu' cia UBND cap tinh; diéu chinh
chi'i trtco'ng dáu hi dy' an, cho phép chuyên nhwcmg dii an) theo cci chê rn(5t ci'a, rn5t
tha lien thông.

- Xáy c4mg, trinh UBND Thành phô' ban hành quy djnh thc hiçn cci chê mQt
cia, m5t ca lien thông trong giái quyêt thi tic hành chInh triên khai dy' an dáu tu'
san xuât Jdnh doanh trong Gum cong nghiêp (góm: quyét dnh chi tru'o'ng ddu tu', cap
giáy ch&ng nh2n dàng kj dáu tu') theo quy d,inh tqi Ngh/ d.inh so 61/2018/ND-CP ngày
23 tháng 4 nàm 2018 cia ChInhphü ye thu'c hiên cc" ché môt cü'a, m5t ca lien thông
trong giái quyêt thi ttc hành chInh và Quyêt dnh sO 18/2020/QD-UBND ngày 04
tháng 9 nàm 2020 cia UBND thành phO Ha N5i ban hành quy d,inh thy'c hin cci ché
môt ci''a, môt tha lien thông trong giái quyêt thi't tyc hành chInh trên df a bàn Ha Ni"
- Dã b sung Luât sia di, b sung mt s diu cüa Lut ban hành vn ban quy
phm pháp 1ut närn 2020 vào can cir pháp 1;
- Dã hxçc hO Si Tu pháp ti khoâng 2, Diu 2 cüa Quy ch;
- Dã rà soát hiêu 1irc cüa Nghi clinh s 44/201 5/ND-CP ngày 06/5/2015 cUa
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so ni dung v quy hotch xây di.rng; Thông tu so
30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi truO'ng quy djnh ye
ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyn muc dich sir dicing dat, thu hôi dat và bô sung
Nghj dinh so 72/2019/ND-CP ngày 30/8/20 19 cUa Chfnh phü st:ra diôi, bô sung mt so
diêu cüa Nghi dnh so 37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010 ye lap, thm djnh, phê duyt
và quân 1 quy hoch do th và Nghj diinh sO 44/2015/ND-CP ngày 06/5/2015 quy
dnh chi tiêt mt so ni dung v quy hoach xay d1rng; Thông tu so 33/2017/TTBTNMT ngày 29/9/2017 quy dinh chi tiêt nghi. djnh so 01/2017/ND-CP ngày
06/01/2017 ciia Chinh phü sira di, hO sung mt sO nghj dlnh quy djnh chi tiêt thi
hành luât dat dai va sira dôi, bô sung mOt sO diêu cüa các thông tu huó'ng dan thi hành
h4t dat dai vào khoàn 1, Diêu 8 và khoán 1, Diêu 11 cüa Quy chê;
- Khoàn 1, Diu 12 cüa Dix thào Quy ch quy djnh v diu kin tip nhn dçr an
dâu tu san xuât kinh doanh vào cm cOng nghip can ctir vào khoãn 2, Diêu 7 Thông
t.r so 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 cüa B Tài nguyen và MOi tru&ng ye bào
v môi truOng cilm cOng nghip, khu kinh doanh, djch vii tp trung, lang nghe và co'
s& san xuât, kinh doanh, dich vçi quy djnh: "KhOng duv'c mó' rç5ng cym cOng nghip,
tiêp nhán them dic an dâu tu' vào cum cOng nghip trong frwthzg hQp cym cOng nghip
chu'a có cOng trinh hg tang k5Y thuçt báo v mOi trwOg theo quy d,inh tgi Diêu 5
Thông tu' nay";
- BO Diu 19 trong dir thào Quy ch v diu khoãn chuyn tiêp;
- B sung ni dung: TriRing hçTp các van bàn quy phm pháp lut dn chiu ti
Quy che nay hi süa dôi, ho sung hoc thay the thI duc thc hin theo van ban quy
phm pháp 1ut sCra dôi, ho sung hoc thay the vao Dieu 19 to chc thtrc hin.
- V ngun 1i.rc, diu kin dam bào thi hành quyt dnh: Co khà nang áp ditng
ngay sau khi UBND thànla phô ban hành Quy che. Viêc thic hin Quy che dà dam
bào ye tInh pháp l, thiet 1p mOi quan h chat ch yà phan cOng trách nhim giüa các
S, ngành, UBND cap huyn và các do'n vi, to chüc có lien quan nhàm nâng cao hiu
qua hot dng quãn l nhà nu6c dOi vi cim cOng nghip, dam báo su thông nEat
tránh chOng chéo nhim vii, không lam giàm vai trO, trách nhim, thâm quyen và
khOng can tr cOng vic cüa mi co' quan, có sir thanh tra, kiêm tra, giám sat vic thi
hành yà dam bão ye ngOn nhân 1c cong nhu trang thiet bj, co s vt chat phü h'p,
trong do có day mnh irng diing cOng ngh thông tin, xay dmg yà vn hành co' s d
1iu v ciim cOng nghip.

IV. TOm tat ni dung Quy ch
Quy ch gm 3 Chuong, 19 Diu. Cci th nhu sau:
Chucmg I. Quy djnh chung: có 03 diu Quy djnh v phm vi, di tucing áp
ding; Nguyen the và phucing thirc phôi hçp.
Chucmg II. Ni dung quán 1 ciim cong nghip và trách nhim cUa các co quail,
&rn v có lien quail: có 14 diêu quy djnh ye xây dçmg, ban hành và to chtrc thirc hin
pháp 1ut, co chê, chInh sách v ciim cOng nghip; Xây dçrng phucmg an phát triên
cum cong nghiêp; Diêu chinh phuong an phát triên ciim cOng nghip; Thnh 1p, m
rQng cum cOng nghip; Lap, thâm dinh, phê duyt Quy hoch chi tiêt xây dirng ciim
cong nghiêp; Lap, thãrn dinE, phê duyt dci an du tii xây drng h tng ciim cong
nghip; Lip, thâm dnh, phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng môi truäng cüa dir an
dâu iii xay dirng h tang k' thut cim cong nghip; Thu hôi dat, cho thuê dat dâu tu
dâu tu xay drng h tang k thut cim cong nghip; Tiêp nhn và thrc hin d an dâu
lii san xuât kinh doanh vào cim cong nghip; Quail 1 các djch v cong cong, tin Ich;
Quán 1 hot dng san xuât kinh doanh; Chuyên dôi mô hlnh quân 1 ciim cOng
nghiêp; Chê d báo cáo và COng tác thanh tra, kiêm tra.
Chucrng Ill. T chirc thc hiên: có 02 diu Quy dinE v Khen thurng, xir 1 vi
phm và To chirc thçrc hin
(Xin gz'ti kern Dy' thào Quyê't djnh và Quy chl quán cym cong nghip trên dja
bàn thành phO Ha Nç5z)
S Cong Thuong kInh trinh UBND Thành ph xem xét, quyt dnh./.
Nii nhân:
-Nhutrên;
- Die Nguyn Mnh Quyn - PCT UBND TP (d b/c);
- Die PGD So: Darn Tiên Thàng;
- Urn: VT, QLCN(2b).
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1. D ngh sira dèi dim a, khoân 3, Diu 4 v trách nhim cfia S Tài chInh Dà tiêp thu siira dôi
so tin bi thwàng, hO trcr GPMB dwctc ith vào tin
3267/STC-TCDT nhu sau: "Chi't trI xác dinh
ngày 01/6/2021 thuê dOt phOi nt5p trong trzthng hcip ngithi dwçtc Nhà nzthc cho thuê dOt ti! nguycn
i'cng tru'O'c tiên bOi thithng, hO trY GPMB theo phu'o'ng On duçrc co' quan Nhà nithc
cO thOrn quyênphê duyt theo quy d/nh".
2. D nghj hO dim b, khoàn 3, Diu 4 v trách nhim thm tra quyt toán cña
S Tài chInh do ni dung thâm tra, phê duyt quyêt toán dir an hoàn thành dà
duc quy dirih tai Thông tir so 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cüa B Tài
chInh và Quyêt djnh so 20/2018/QD-UBND ngày 28/8/2018 cüa TJBND Thành
phô ban hành quy djnh mt so ni dung ye quân l dâu tu các d? an dâu tu' cOng
cüa thành phô Ha Ni.
3. D nghj ho ni dung xin kin Sâ Tài chInh v dr kin tng mic du tir dr
an va nghTa vi tài chInh cüa Nba dâu tu ti diem a, khoân 4, Diêu 7 do các ni
dung nêu trên thuc trách nhim kiêm tra, hurng dn cña S quán l xây dirng
chuyên ngành va Sr Tài nguyen và Môi truO'ng.
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Sâ Xây dirng

S 4145/SXDQLXD ngày
26/5/2021

1. D ngh nghiên ciIru ten gi cña Quy ch d dam bão phii hc'p vâi phm vi, Ba tiêp thu si'ra di
dOi tuc'ng ap diing cüa Quy chê do ni dung ye phtm vi, dôi tucmg áp diring khOng
xác djnh dOi tucing quân l là c1im cOng nghip.
2. Các ni dung cii th:
2.1. Tai dim b khoàn 3 Biu 12 sira thãnh: Các to2 chi,c, cO nhOn dáu tu'vào
ciirn cOng nghip thy'c hiçn thi tiic thuê dOt cia nhà nwO'c hoc thuê lçi dot dä
hoàn thOnh du tu' hçi tang /c9 thuat cia chi dâu tu' xOy dng hçi tOng k thu42t cyrn
cOng nghip.
2.2. Tti Biu 9:
- Dim b khoãn 2 sira thành: So' XOy dyng chi tn, phdi hçrp vO'i cOc SO', nganh
1

thm djnh các n5i dung dy an, thié't kê các cong frInh hQ tang IcJi thuç2t ctmcOng
diéu
nghip theo quy dinh cia Luat Xây ditng và Luit tha dOi, hO sung m5t
cia Lult Xáy dirng.
so

- Khoãn 3: D nghj b sung them c quan phi hçp là: Sâ Quy hoach-Kin
trilic và Cong an Thành ph.
2.2. Tui dirn c khoàn 2 Diu 14 sfra thành: SàXáy c4tng Chi tn theo döi, kiê'm
tra, giám sOt viçc chOp hành giOy phép xOy dicng cOng trInh theo phOn cOp, xO
1j5 theo thOrn quyén và tharn mu'u UBND Thành phO th 1j5 cOc hành vi vi phQm
thu5c linh vc xOy c%rng.
ye
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SO 1634/SNNKRTC ngày
01/6/2021

1. Vê 1ira chQn nhà du tu: D nghj c quan soan thão nghiên ciru xây dirng dir Ba tip thu sira di
thào quy ch dam bào ph hcip vói quy djnh cüa Luit: DIu tu', Dâu thiu, Bat ai.
2. V Quy hoach chi tit: D nghj b sung ni dung quy djnh lien quan dn vic
xfr l mrác thai tnrâc khi xã vào h thông cOng trinh thüy igi va quy djnh vic bào
v, hoàn trá cOng trinh thüy igi, cOng trinh dê diêu bj ânh hithng trong khu virc,
3. V quán l, sfi diing dit: D nghi. nghiên ciru lam rO hon ye vic chuyên
nhucmg dat cüa doanh nghip thuê dat trong ciim cOng nghip (nhà dâu tu thi phát)
4. V quãn 1 hot dng: D nghi b sung ni dung quy djnh c11 th vic si'r
dimg dat trong cim cOng nghip dam bào dung mic dIch (dat cOng nghip),
khOng xây ding nhà & trong ctlm cOng nghip...
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SO K hotch
va Bâu tu

S 2141/KH&DTNNS ngày
27/5/2021

1.Ban hành Quy ch quân l ciim cOng nghip trên dia bàn Thânh ph là cn thit D tip thu sira di
2. V nôi dung cüa du thâo:
- Be nghi. bo sung can cu phap ly nhu: Luat Bau tir närn 2020, Lut Bat dai näm
2013, Lut Kinh doanh bat dng san và các lut lien quan tai Quyêt dnh; Nghiên
ci'ru, chinh sra, bO sung các ni dung tai Quy chê quãn l c1im cong nghip dam
bào dung theo quy djnh cüa pháp lut hin hành cüa Nhà nuâc.
- Nghien c1ru, xem xét nén gop: Diu 5. "Xây dung phurng an phát trin cim
cOng nghip", vâi Biêu 6. "Diêu chinh phuang an phát trin ciim cong nghip",
thành Diêu 5. "Xây di.rng, diu chinh phuang an phát trin citm cOng nghip".
.

S

- Tai Diêu 2. Nguyen tc phéi hgp:
+ Cn b sung nguyen tc chung: Các S, ngành và UBND các qun, huyn,
2

thi xä theo chrc näng, nhim vi ctuçc giao có trách nhim tham muu giüp UBND
Thành phô triên khai thijc hin quãn 1 các Ciim cong nghip trên dja bàn dam
bão nâng cao cong tác cai cách hành chInh, diu hành cong tác quàn 1 nhà nuOc
trong linh vrc phát triên san xuât cong nghip, TTCN và lang nghê dông b, hiu
qua dung quy djnh cña Lust Dâu tu, Lust Dat dai, Lut Kinh doanh bat dng san
Va các lut lien quan.
+ Mi;ic 1 Diu 2: Nên sfra nhu sau: SO COng Thu'cmg là ccr quan dOu mO'i quOn
l nhà nzthc dOi vO'i ngành cOng nghip, tiêu thi cOng nghip nOi chung và cm
Cong nghip nói riêng trên dja bàn.
- Tti Miic d Diu 4 cn nghiên ciu, rà soát tránh chng chéo chirc näng, nhim
vi cña Trung tam xüc tiên dâu tu, Thuang mai, Du 1ich Thành phô (dc bitt là:
TO chi'c tham quan, khOo sat, hQC tp kinh nghim cOc mO hInh phát triên ciim
cOng nghip trong nithc và nithc ngoaz).
- Tti Diu 7: vic thành 1p I-Ii ding dánh giá 1xa chçn Chü du tu các ciim
cOng nghip va các tiêu chI, thang diem dánh giá dê lira chQn Chü diu tu clim cOng
nghip duçic quy djnh ti Diu 15 Nghj djnh sO 66/2020/ND-CP cña ChInh phü sfra
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghi. ctjnh so 68/2017/ND-CP ngày 25/5/20 17 cña
ChInh phii (ma Nghf djnh so 68/201 7/ND-CT ngày 25/5/2017 can th Lu2t DOu tu
ngày 26/11/2014). Tuy nhiën, Lust Dau ttx ngày 26/11/2014 d hêt hiu 1?c thi
hành tir ngày 01/01/2021 (thay the bang Lut DOu tw nOm 2020). Theo chi dao cüa
UBND Thành phô, S Kê hoch va D&u ti.x dä có Van ban s 1965/KH&DT-NNS
ngày 20/5/2021 kern theo dir thào van bn cüa UBND Thành phô gi:ri B Kê hoch
và Dâu tu huàng dan thñ tic lira chpn Chü dâu tu th?c hin xây drng h. tang k5
thut các c1im cOng nghip theo quy djnh cüa pháp 1ut, dam bão thông suôt tir
khau quyêt dnh 1ira ch9n Chü dâu tu, thành 1p ciim cOng nghip cho den khi thc
hin thu hOi dat, giao dat, dua dir an vào khai thirc, si'r d1ing.
- Tai Diu 12. Tip nhn và thic hin dir an du tu san xut kinh doanh vào
ciim cOng nghip.
+ Dim a khoan 1: D nghi. sira nhu sau: "Chi dcu tw CO trách nhim vçmn
d5ng, tiêp nhmn diç an dOu tu' san xuát kinh doanh vào cm COng nghip trên cc
th quy hoQch chi tiêt và ngành nghe san xuOt dä thiçrc cOp có thOrn quyên phê
duyt; Kinh doanh ha tOng 1d thu2t cim cOng nghip dam bOo dOng quy djnh
phOp luat hin hOnh trong kinh doanh hz tOng, dOt dai, .v.v., Hwó'ng dOn COC
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doanh nghip, hclp tác x du tu; di dài vào cym cong nghip gi'ri h so' dê'n SO' Ke'
hoçzch và Dâu tu' d du'çrc thdin dinh chi truv'ng dáu tu' theo quy d,inh tQi Diéu 36
Luât Dâu tu' nàm 2020, Khoán 4 Diéu 33 Nghj dinh sO 31/2021/ND-CF ngày
26/3/2021 cia Ch[nhphi".
+ Dim b khoán 2: Ni dung tai dir thão không dung, không phi hçip vói quy
djnh cüa Lut Dâu tu näm 2020, Nghj djnh huOng dan. Dê nghj sfra nhu sau: Co
quan cht tn: SO' Kê hoach và Dáu tu' "Chi'i trI, phOi hop vol cOc SO; ngành có lien
quan thOrn inh tnInh UBND Thành phO xem xét, chOp thun chi'i tru'o'ng dáu tu'
cOc dic On sOn xuOt kinh doanh cOa cOc doanh nghip, hop tOc xã, h(5 kinh doanh
trong cyrn cOng nghip theo thOrn quyên quyêt djnh chz'i truv'ng dOu tu' cOa UBND
cOp tinh; ChO tn, phôi hop cOc cc" quan lien quan thOrn djnh trInh UBND Thành
phO xem xét phê duyc7 dié'u chinh chO tru'o'ng dOu tic du' On, cho phép chuyên
nhucingdyOn".
Hoäc d nghj sira toàn b Diu 12. Tip nhn và thijc hin di an dâu Pr san
xuât kinh doanh vào c11m cong nghip, nhu sau: "Thârn quyên, hO so', trInh ty, thO
tyc chOp thun chO trwo'ng dOu tu' theo quy d,inh tai cOc Diêu 32, Diêu 33, Diéu 36
Luát DOu tu' nàm 2020,' Diêu 30, Diêu 31 và Diêu 33 Ngh/ dinh sO 31/2021/NDCF quy d,inh chi tiêt và hwO'ng dOn thi hành mt so diêu cOa Lu2t DOu tu".
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S Lao dng S
Thuang binh 3022/SLDTBXH
Va X hii
LDTLBHXH
ngày 26/5/2021

COng an Thành
phô

S6 3973/CATPPAO4 ngày

1.Nht tn vó'i Dix tháo.

Dã tip thu sfra di

2. Tai Dim d, Diu 14 (trang 14) v trách nhim cüa S Lao dng - Thung
binh và Xã hi d nghj si'ra thành: Chi trI, phO'i hop vO'i cOc co' quan lien quan t
chic tuyên truyn, ph biê'n, hu'ó'ng dn, thanh tra, kiérn tra vic chO'p hành các
quy djnh cOa phOp lut ye lao d7ng, diêu tra tai nzn lao d5ng trong cOc cyin cOng
nghip theo quy dinh hiên hành; cOp, cOp lçi, thu hOi giOy phép lao d5ng cho lao
d5ng là cOng dOn nu'O'c ngoài vào lam vic trong cOc cym cOng nghip.
3. Ti Dim f, Diu 14 (trang 15) v trách nhim cña UBND cp huyn: D
nghi bô sung cim tfr: chi dgo tuyên truyén, theo d6i, dOn dOc viêc thzcc hiên cOc
chê d5 chInh sOch dOi vó'i ngu'O'i lao dt5ng, giOi quyé't tranh chOp lao dng, dInh
cOng trong cOc doanh nghip sOn xuOt kinh doanh trong cym cOng nghip vào sau
cim tir "chInh sách, pháp 1ut cüa nhà nuc.
1. B sung dim e, khoân 4 Diu 7 : Cong an thành phô: Tham gia kin v
phOng cháy và chüa cháy dôi vi dir an mi rng cim cong nghip theo quy djnE.

D tip thu sira di
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2. B sung dim g, khotn 3 Diu 8: Cong an thành phô: Gop
PCCC dOi vâi do an quy hotch c11m cong nghip theo quy djnh.

ye giâi pháp

3. B sung dim b, khoãn 3 Diu 9: COng an thânh phd: Thm duyt thit k v
PCCC doi vci ho sa thiêt kê k5 thut ht tang ciim cOng nghip theo quy dnFi
4. Sira di, b sung dim b, khoán 5 Diu 12 nhu sau: Co quan chü trl: Cong
an Thành phô
- Tham gia kin, gop v giãi pháp PCCC, thm duyt thit k v PCCC dêi
vâi ht tang ciim cong nghip, the dir an, cOng trInh du tu trong ciim cOng nghip
theo quy dinh; tiên hành kiêm tra thi cOng và kim tra cong tác nghim thu cong
trInh; phê duyt phucing an chüa cháy, ciiru nan, cu h; tuyên truyên, huân 1uyn
nghip vu ye PCCC, hung dn các doanh nghip t chic 1p và thirc tp phuong
an cha cháy, cu nan, thu h.
- Chü trI, phi hç'p vài S Cong Thuong và IJBND cp huyn kim tra vic
th?c hin cOng tác PCCC cña dcm v kinh doanh ha thng và các doanh nghip
trong ciim cOng nghip; huóng dn, yêu cu chi'j du tu ciim cong nghip CO din
tIch tr 50 ha tth len phãi 1p di phOng cháy và chüa cháy chuyên ngành.
- Chi dao PhOng Cánh sat phOng cháy, chUa cháy va ciru nan, thu h phi hp
vó'i Cong an cap huyn huo'ng dn chii dâu tix ciim cOng nghip, cãc co' quan, doanh
nghip trong ci1m cong nghip th?c hin tot cOng tác PCCC trong qua trinh dâu til
xay dng; thung xuyên huâng din, kim tra các diêu kin ye PCCC dôi vâi ha
tang k5 thut và co' s trong ci1m cOng nghip, thrc hin chirc näng quân l nhà
nuâc ye PCCC theo quy dinh.
5. B sung vào Dim g, Khoàn 2, Diu 14: T chiirc thành 1p di phOng cháy
và chfta cháy chuyên ngành dôi voi ciim cOng nghip Co din tIch tr 50 ha trâ len,
hucng dan các doanh nghip trong ciim cOng nghip thixc hin t& cOng tác PCCC
trong qua trInh dâu tu xây dixng (thm duyt thiet k ye PCCC trithc khi thi cOng,
nghim thu ye PCCC truóc khi dua di,r an, cOng trInh yào hoat dng) vã cOng tác
dam báo an toàn PCCC trong qua trinli hoat dng theo quy djnh.
6. B sung vào Dim e, Khoân 2, Diu 14: Cong an Thânh ph& Chü trI, phi
hçp vâi co quan chi'rc nàng...; thu trI, phéi hçpvói chInh quyen dja phuong xay
dung phong trào toàn dan bâo v an ninh to quOc tai các dan vj hoat dng trong
ciim cOng nghip.
5
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S Tài nguyen S 4730/STNIMTva Môi truong
CCQLDD ngày
22/6/2021

1. C bàn nht tn vói d? thão.

Dã tiêp thu sira di

2. B sung ni dung quy djnh trách nhim cia Si Nong nghip và PTNT trong
vic thm djnh, tnmnh UBND Thành phô cap Giây phép xà nuâc thai vào cong trinh
thi'iy lç'i; Thanh tra, kim tra va x1r 1 vi phm pháp 1ut cüa các cvm cOng nghip xá
nrnrc thai vào cong trInh thüy 1?i theo quy djnh ciia Lut Thñy l?i.
3. B sung trách nhim cña UBND cip huyn trong vic xác nhn k hoch bào
v rnôi tm6ng ci:ia các co sâ hoat dng trong cvm cOng nghip theo thm quyên vào
khoân 5, Diêu 4 cña Dr thào.
4. Diu chinh dirn b, khoàn 4, Diu 4 ciia Dir thão thành: "Tham mrni UBND
Thành phô cap, gia han, diêu chinh, thu hôi và cap lai Giây phép khai thác tài
nguyen nuâc và xà thai vâo nguôn nuâc; tO chrc thârn dinli, trInh UBND Thành phô
phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trumg, chap thun ye mOi tnrmg; tO chirc
xác nhn ke hoach bào v môi tnthng; kiêm tra vn hành thfr nghim, xác nhn hoàn
thành các cOng trInh bào v môi tnnmg phiic v giai doan vn hành cüa d? an; cap
so chü nguôn thai chat thai nguy hai; i1ng phó s1r cô trân dâu cüa các co sO'; to chirc
thu phi bão v mOi tru?mg dôi vâi nuâc thai cong nghip cüa các to chüc dâu tu' san
xuât, kinh doanh trong c1im cong nghip"
5. Diu chinh dim b, khoãn 3, Diu 8 cüa Dir thão v 111th virc mOi tnrO'ng thành:
"SO' Tài nguyen và Môi tnnmg tham gia kiên ye cOng tác quán 1 môi truô'ng ciim
cOng nghip theo quy djnh cüa pháp 1ut".
6. Diu chinh dim d, khoán 2, diu 13 cüa Dr tháo thành: "SO' Tài nguyen và
Môi tru?mg, UBND cap huyn chü trI thâm djnh và thu phi nuâc thai cOng nghip
theo Nghj djnh sO 53/20201ND-CP ngày 05/5/2020 cilia Chinh phñ".
7. Diu chinh dim b, khoàn 2, diu 14 cilia di,r thào thành: "SO' Tài nguyen và MOi
tnuO'ng chili tn, phôi hç'p các co quan, don vj có lien quan theo dOi, kiém tra, giám sat
ye tmnh hinh quân 1 môi tnthng, sili diing dat; xt'r 1 theo thirn quyen và tham miru
UBND Thành phO xCr l cac hânh vi vi pham trong linh virc mOi truO'ng, tài nguyen
rnrO'c, dat dai".

' kin cüa UBND qun, huyn, th1 xã
UBNID thi xà S 1056/IlJBND-KT
Son Tây
ngày 27/5/202 1

Nht tn
6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

UBND Qun
Ha Dông
UBND huyn
Me Linh
UBND huyn
Quoc Oai
TJBND huyn
Tfng HOa
UBND huyn
Dông Anh
qun
UBND
B c Tr Liêm
qun
UBND
Nam Tr Liêm
UBND huyn
Dan Phucmg
LTBND huyn
Soc San
UBND huyn
Chuang M
UBND huyn
Gia Lam
UBND huyn
Thach Tht
UBND huyn
Phü Xuyên

S 1519/VBND-KT
ngày 27/5/202 1
Sé 1 176/IJBND-KT
ngày 27/5/202 1
St 1453/UBND-KT
ngày 28/5/2021
S 7O9IUBND-KT
ngày 25/5/2021
S 143 1/UBND-KT
ngày 27/5/2021
S 1545/UBNDKT ngày 28/5/2021
S 1248iUBNDKTngay 03/6/2021
S 1050/IJBNDKT ngày 17/6/202 1
S 1372/[JBNDKT ngày 02/6/2021
S 1S11IUBNDKTngày 03/6/2021
S 1'l'M/UBNDKT ngay 04/6/2021
S 1018/EJBNDKTngay 10/6/202 1
S 11 10/UBNDQLDA ngày
28/5/202 1

Nht trI
Nhât trf
Nhât trI
Nhât trI
Nhât trI
Nht tn
Nhât trI
Nhât tn
Nhât trI
Nht trI
Nht trI
Nhât trj
1. Ca bàn nhât trI các ni dung trong dr thào quy ch.
2. D nghi s Cong thuang xem xét, nghiên ciiru nhu sau:
a. Tai Diem a Khoân 4, Diéu 4 cüa dr thào có miic: Sâ Tài nguyen và Môi
truing thirc hin "Kj hcip dóng thuê dat dôi vó'i các doanh nghip thirc hin dr an
trong czim cong nghip". Tuy nhiên:
- Tti Khoàn 2 Diêu 149 Lut Dt dai 2013 quy dinh: "Nhà nwó'c cho thuê da't
dOi vói tO chic kinh tê, ngithi Vit Nam djnh cit 0' nzthc ngoài, doanh nghip cO
vOn dáu tw nithc ngoài dé dáu tit xdy c4tng kinh doanh kêt câu hQ tang khu cOng
nghip, ciim cOng nghip, khu chê xudt. 1301 v0'i phOn din tIch thuê dat frO tiên
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thuê da't hang näm thi ngithi duçic Nhà nu'ó'c cho thuê d4t có quyn cho thuê iQi
dat vái hInh thic trá tiên thuê dat hang nám, dôi vó'i phân din tIch thuê dat trá
tin thuê dat m5t lan cho cá th&i gian thuê thl ngithi duçic Nhà nuàc cho thuê dat
có quyên cho thuê iQi dat vol hlnh thzc trá tiên thuê dat m5t lan cho cá th&i gian
thuê hoic trO tiên thuê dat hang nám".
- Tai Dim 5 Khoân 36 Diu 2 Nghi. dinh 01/2017/ND-CP cüa ChInh phii sfra
di, b sung mt so Ngh dnh quy dinh chi tiêt thi hành Lut Dâtdai, quy ctjnh:
Trách nhim cña doanh nghip dâu tu kinh doanh két câu ha tang Khu cong
nghip, khu chê xuât, c11rn cOng nghip, lang nghê: "Khi kj5 hcip dông cho thuê
dat, cho thuê lçii datphái xOc djnh ci the tiên d5 th dyng dat tu'o'ng z'cng vOl tiên
d5. . v. v."
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UBND huyn
Thanh Oai

S 925/UBNDKT ngày
28/5/2021

1. Ca bàn nht trI các ni dung trong dir tháo quy ch.
2. Tai "Chuang II, diu 14. Quán 1 hott dng san xut kinh doanh" cl ngh
Sâ Cong thuang b sung trách nhim thirc hin các ni dung: don dc các dan vj,
th chirc Ca nhân san xut, kinh doanh trong c1im cong nghip báo cáo tInh hInh
san xuât kinh doanh trong 6 tháng, Ca näm theo quy djnh và khi dt xuât; tong
hap, báo cáo tinh hinh hoat dng cüa dir an dâu tu xây dirng ha tang k5 thut cilm
cOng nghip theo quy djnh, khó khän vuâng mac, kiên nghj dê xuât ... dôi vâi
chü dâu tu xây dirng ha thng k thut ciim cOng nghip (miic g, phân 2.) và ni
dung thrc hin báo cáo tInh hInh san xuât kinh doanh theo quy djnh dOi vi doanh
nghip san xuât, kinh doanh trong ci1rn Cong nghip (miic h, phân 2.).
3. Ti " Chirnng II, diu 15. Chuyn di mô hInh quán l c11m cOng nghiêp" d
nghj S Cong thuang b sung ni dung huOng dan UBND các cap huyn xây
dixng Kê hoach va thirc hin ni dung chuyên dôi mO hInh quán I các clm cOng
nghip do Ban quãn 1 dir an cap huyn lam chñ dâu tu sang doanh nghip lam
chü dâu tu dôi vfii S Cong thuang (min e b, phân 3.).
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UBND huyn S: 1004 /UBNDKT ngày
Thanh Tn
27/5/2021

1. Ca bàn nht tn các ni dung trong d tháo quy chê.
2. Phn nôi dung Quyt dinh:
- Tai phân Can ci1r: dê nghj b sung them thi gian ban hành cña các Lut.
- Bó tr "Xét" thay th bang tfr "Theo".
3. Phn ni dung Quy ch: Tai Dim a, Khoàn 3, Diu 15: d nghj süa thành
8

"Can cur nhu cu, xây dung k hoch chuyn déi mô hInh quãn 1 ciim Cong
nghip trên dja bàn hang nàm hoc theo giai doan gi'ri S Cong Thuong tong hçp,
báo cáo Uy ban nhân dan Thành phô phé duyt".
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UBNID huyn
Hoài Di'rc

S 1313/UBNDKT ngày
28/5/202 1

1. Co bàn nht tn các ni dung trong dx tháo quy ch.
2. Tai dim b khoàn 3 Diu 12 d nghj sura thành: UBND cp huyn: chü tn
trong vic cho thuê dt, cp Giy churng nhn quyn sur diing dt, quyn sO hüu
nhà i và tài san khác gn 1in vâi dt cho h gia dinh, cá nhân sur di.ung dat theo
quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai.
3. Tti khoàn 1 Diu 14 curn tr "cp tinh" d nghi. süa thành "Thành phé Ha Ni".
4. D nghj S Cong Thuong nghiën curu b sung 03 ni dung:
- D ngh các ciim cOng nghip phãi xây dirng Diu l quàn l ci1m cong nghip;
xác djnh cci quan CO thâm quyên phê duyt Diu 1 quàn l ciim cong nghip.
- Quy dinh v kin trtic din hInh trong qua tnInh lap, thm djnh và phê duyt
quy hoach chi tiêt dê dam bâo thun li cho cOng tác quàn l trt tir xây dirng.
- D không cO Cu dan sinh sang trong ciim cong nghip, d nghj b sung quy
dnh ye dôi tirçrng duxc luu trü trong c1um cong nghip d phuc v hot dng san
xuât kinh doanh cüa cá nhân, h gia dInh, doanh nghip thuê dat ti ciim cong
nghip, c1m cong nghip lang nghê; cci quan quán 1 kiém tra và xir l vi phm
(neu co).
5. Tai dim a, khoãn 2 Diu 13 sura thành: Ciim cong nghip do Doanh nghip
lam chü dau tu: Giá sur ch.ing các djch V11 cOng cong, tin Ich duçrc xác dinh trên
nguyen tàc thOa thun thông qua hçp dOng k kêt giiia to chIrc, cá nhân sur diung
dich vii và chü dâu tu ciim cOng nghip. Trumg hcip không thOa thun dugc, chü
dâu tu c11m cong nghip có trách nhim báo cáo UBND cap huyn dê thng hcrp,
báo cáo S Cong Thuong trinh UBNID Thành phO quyêt djnh.
6. Ti dirn b khoàn 3 Diu 13 sra thành: Lp To trinh gun Sâ Cong Thuo'ng
dê chü tn, phôi hçrp vOi các Sr, ngành lien quan xem xét báo cáo UBND Thành
phô quyêt djnh giá sun dting các djch vii cong cong, tin Ich ciim cOng nghip là
Doanh nghip có báo cáo không thOa thun duçrc giá sun diung các djch vu cOng
cong, tin ich vói các to churc, cá nhân sü diung djch vu trong ciim cOng nghip.
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III - ( kiên ella các Chll du tu' cim cong nghip
Cong ty c
phân
ITTTC
Toàn Câu

Sé 68/C V-HTC
ngày 27/5/2021

1. Tti dim b, khoân 2 và hoàn 3 Diu 9 có nêu S Xây dirng là ca quan chñ
tn thâm djnh, dllng các sâ ngành phôi hcp có phll hcp véd khoàn 3 Diêu 12 Nghj
djrih 15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 cüa ChInhphll.
2. Tai dim b, khoán 3 Diu 12 có nêu: UBNID cp huyn chü trI cp giy
quyên si hUu nhà trong ci1m cong nghip có phii hcip vâi kihoàn I Diêu 2 Ngh
djnh 68/2017/ND-CP ngày 25/5/20 17 cüa ChInh phü.

2

Ban QLDT xây
huyn
dirng
QuOc Oai

S 157/QLDADVCI ngày
27/5/2021

D nghj SO' Cong Thuang nghiên c11u them v quy chê quàn 1 di vO'i các
ciim cOng nghip du'çic hInh thành truO'c Quyêt djnh 105/2009/QD-TTg ngày
19/8/2009 cüa Thñ tuO'ng ChInh phñ ban hành vi các c1im cong nghip chrçc hinh
thành tru'ó'c do do ht tang k thut không dOng b ttir giao thong, cay xanh, thoát
rnro'c, dién chiêu sang dn den khó khän trong cOng tác quàn 1
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