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CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc Lp — Tr Do — Hnh Phüc
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QUYET DINH
Ban hành "Quy ch quãn I ctim cong nghip trên da bàn thành phô Ha Ni"
UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQI
Can cz' Luit T chi'c chInh quyn d/a phu'ong nám 2015,
Can cvi' Luát tha di, b sung môt s diu cia Lut To chi'c ChInh phi và
Lut TO chi'c ChInh quyên djaphting nám 2019;
Can th Lut Ban hành van hOn quyphgm phOp luát nám 2015,
COn ct' Luát si'a di, b sung môt sO' diêu cza Lut ban hành vOn hOn quy
phQm phOp luát nOm 2020,
COn ci'Nghj dinh sO' 68/2017/ND-CF ngOy 25 thOng 5 nOm 2017 cia ChInh
phz ban hOnh ye quOn lj, phOt triên cym cOng nghip,
COn ct' Nghj dfnh sO' 66/2020/ND-CF ngày 1] thOng 6 nOm 2020 cüa ChInh
phi ye szca dOi, hO sung mt sO diéu cia Nghf d/nh sO 68/201 7/ND-CF cia ChInh
phi ye quOn 1j, phOt triên cym cOng nghip,
COn cii' ThOng tu' so' 28/2020/TT-BCT ngOy 16 thOng 1] nOm 2020 cza B5
COng Thu'o'ng Quy dinh, hu'ó'ng dOn thcc hin mç5t sO n5i dung cza Nghj djnh sO
68/2 01 7/ND-CF ngOy 25 thOng 5 nOm 2017 cáa ChInh phi ye quOn l, phOt trién
cym cOng nghipvO Nghf d•inh sO 66/2020/ND-CT ngOy 11 tháng 6 nOm 2020 cáa
ChInhphá sith dOi, bó sung m5t sO diêu cia Nghj djnh sO 68/201 7/ND-CP;
COn cá' VOn hOn sO' 4743/BKI-IDT-QLDTngOy 20 thOng 7 nOm 2021 cia B5
Ké hocich và DOu tu' ye vic hu'O'ng dOn hlnh thc ly'a chQn nhà dOu tu' xOy dyng hg
tOng kY thut cym cOng nghip,
COn cá' VOn hOn s 6193/BCT-CTDP ngOy 06 thOng 10 nOm 202] cilia Bó
COng Thuv'ng ye viêc lu'a chQn chá dOu tu' xOy dyng hçi tOng k5Y thuat cym cong
nghip,
/TTr-SCT ngày thOng
Xét d ngh cia Sâ COng Thu'o'ng tii TO' trInh sO'
12 nOni 2021; BOo cáo thOrn dinh sO 186/BC-STP ngOy 30 thOng 6 nOm 2021 cilia SO'
Tu'phOp,
QUYET DNH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch quàn 1 cim cong nghip
trên dja bàn thành phô Ha Ni.

Diêu 2. Quy& dinh có hiêu luc thi hành k tü ngày tháng 01 näm 2022.
Quy& dnh nay thay th Quy& djnh s 44/201 0/QED-UBND ngày 10 tháng 9
näm 2010 Quy djnh quàn 1 ciim cong nghip trên dja bàn thành phô Ha Ni, Quyêt
dinh so 24/2012/QD-UBNID ngày 18 tháng 9 näm 2012 sira dôi, bô sung rnt sO diêu
cüa Quy dnh quàn 1 cirn cOng nghip trên da bàn thành phô Ha Ni ban hành kern
theo Quyêt dnh sO 44/2010/QD-UBND ngày 10 tháng 9 nàrn 2010 cüa Uy ban nhân
dan thành phô Ha Ni, Quyêt djnh so 43/2013/QD-UBND ngày 15 tháng 10 näm
2013 Quy ché phôi hcp quàn 1 nhà nuó'c dôi vói ciim cong nghip trén da bàn
Thành phô Ha Ni.
Các quy dlnh trong lTnh vuc qun 1, phát triên cçim cong nghip cüa Uy ban
nhân dan thành phô Ha N&i trái vOi ni dung quy djnh ti quyêt djnh nay déu bãi bO.
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan Thành ph, Giám Mc S& Cong
Thuang, Thu tnthng các so', ban, ngành có lien quan; Chu tjch Uy ban nhân dan
các qun, huyn, th xã và các tO chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt dnh nay./.
J'S.J0j

nhâ,i:

- Nhu Diêu 3;
- B Cong Thuong;
- Thuang truc: TU, HDND TP;
- ChO tich UBND TP;
- Các PCT UBND thành pho;
- Cic kiêrn tra van ban (B Tu pháp);
- Van phong: TU, DDBQH và HDND TP;
- VPUB: CVP, các PVP, TH,TKBT, DT, KT;
- Cng giao tip din tir Thành ph;
- Trung tarn tin h9c - Cong báo;
- Luu: VT, KT.
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KT.CHU T!CH
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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NQI

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VItT NAM
Dc Lp — Tr Do — H?nh Phüc

QUY CHE
Quãn 1 cim cong nghip trên dja bàn thành phô Ha Ni
(Ban hành kern theo Quyêt dinh so
/2021/QD-UBND ngày /12/2021
czia UBND Thành phO Ha Nç5i)
Chtro'ng I
QUY DNH CHUNG
lJiêu 1. Phm vi, di tu'çng áp ding
1. Quy ch nay quy djnli v nguyen tic, phuang thrc phi hçip, ni dung và trách
nhirn quàn l cüa các Si ngành, Uy ban nhan dan các qun, huyn, thj xã (sau day gi
làUy ban nhân dan cap huyn), các don v lien quan trong cong tác quãn l nhà nuâc
dOi vói hoat dng cüa các ciirn cOng nghip (giài quyêt các thU tic 1p phucmg an phát
triên cçirn cong nghip, triên khai dr an du tu xây dçrng ha tang k' thut và dr an san
xuât kinh doanh trong cim cOng nghip) trên dja bàn thành phô Ha Ni
2. Cãc hoat dng khác có lien quan dn cOng tác quán l nba nuóc di vi ciim
cOng nghip không quy djnh trong Quy chê nay dugc thirc hin theo các quy dnh pháp
luât hiên hành.
3. Quy ch nay áp diing di vâi các So', ngành, Uy ban nhân dan cp huyn có
ciirn cOng nghip trên dla bàn, các tO chiirc, Ca nhân thçrc hiên các cong vic lien quan
den quãn l, phát triên c1im cong nghip trên dla bàn thành phô Ha Ni.
Diêu 2. Nguyen tc phi hçp
1. Thit 1p rni quan h chit che và phân cOng trách nhim giUa các Ca quan và
Uy ban nhân dan cp huyn d nâng cao hiu qua boat dng quàn 1 ciim cOng nghip
theo quy djnh cUapháp lut.
2. Vic phi hçip quàn l dira trên ca so' chUc näng, nhim vi, quyn han cUa các
ca quan, Uy ban nhân dan cp huyn nbrn dam bào six th6ng nht, tao diu kin thun
loi cho các nba du tu trong qua trinh du tu san xut, kinh doanh trong cçim cOng
nghip nhuiag khong lam giãrn vai trO, trách nhim, thrn quyn cUa mi co quan, không
can tro' cong vic cUa môi Ca quan.
3. So' COng Thu'ang là co quan du mi giUp lily ban nhân dan Thành ph quãn l
nba nuo'c v cum cOng nghip trên da bàn theo quy djnh tai Diu 42 Nghj dnh so
68/2017/ND-CP ngày 25 tháng 5 närn 2017 cUa ChInh phU v quàn l, phát triên c1irn
cOng nghip (sau day vit tt là Nghj djnh s 68/2017/ND-CP) duçic sUa di, b sung
tai khoán 11 Diu 1 Ngh djnh s 66/2020/ND-CP ngày 11 ngày 6 näm 2020 cUa ChInh
phU v sUa di, b sung mt s diu cUa Nghj dnh s 68/2017/ND-CP ngày 25 tháng
5 närn 2017 cUa ChInh phU v quán 1, phát triên ciim cOng nghip (sau dày viêt tat là
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Nghi djnh 66/2020/ND-CP); có quyn han, trách nhiêm theo Diu 43 cUa Ngh dnh
6 8/20 17/ND-CP.
4. Các Sâ, ngành; Uy ban nhân dan cp huyn khi trin khai các nhim vii chuyên
mon tai các ciim cong nghip CO trách nhim phôi hçp va lay kiên tharn gia cüa Sá
Cong Thuong, dam bão cho hoat dng quãn l nhà nuc ye cirn cong nghip, tránh
chông chéo.
5. ChU du tu xay dçrng ha tng k thut curn Cong nghip và doanh nghip, hçip
tácxã, ho kinh doanh triên khai dr an san xuât kinh doanh trong ciirn cong nghip phãi
chap hành nghiêrn các quy djnh cña pháp luât, dông thxi tuân thu thirc hin nguyen tãc
quàn l nhà nrnc trong cirn cong nghip theo Quy chê nay.
Diêu 3. Phirong thu'c phôi h9'p
1. Qua trInh thic hin các ni dung pMi hp do mt co quan chU trI và mt hoac
nhiêu co quan khác tham gia phôi hop giài quyt cong vic. Can cir vào tInh chat, ni
dung cüa Cong tác quãn l nhà nuóc, co quan chü tn quyêt dnh áp diing các phuong
thirc phôi hp'p sau:
a) To chirc lam viêc tap trung thông qua các CUC h9p trçTC tiêp dê các ben tham
gia thão lun và ghi nhn kêt qua lam vic bang biên ban hoac thông báo kêt lun.
b) Co quan chU trI giiri h so, tài lieu lien quan (giri qua bi.ru diên, Fax, Email cOng
v1i) dê co quan phôi hop nghiên ciru Co kin ye cOng vic Can phôi hop. Co quan duc
hOi kiên có trách nhirn trá li bang van ban, thi gian trã 1i theo tng cong vic ci
the. Nêu quáthi han trã li, co quan chu tn chu trách nhim don dOC CáC CO quan phôi
hop trâ Ru ye ni dung cong viC.
c) Thành lap doàn kirn tra, thanh tra, rà soát lien ngành gm thành viên cüa các
Co quan lien quan dê triên khai ni dung COng vic theo kê hoach dUC duyt.
d) To Chl1rC gap gO, di thoai vOi tO Ch1rC du tu san xut, kinh doanh trong CáC
ciim cOng nghip dê trao dOi, tháo gO khó khän, vuóng mac ó, CaC ITnh viiC có lien quan
nhu: Dâu tu, san xuat kinh doanh, xuât khau, nhâp khâu, lao dông, dt dai, rnôi truOng,
xay dimg và các van dê lien quan khác.
d) Co quan pMi hGp cung cp thông tin chuyen ngành y cim cOng nghip dn
co quan chü tn .d theo dOi.
e) Co quan chü tn cO th phi hop các hInh thuc giai quyt trên d dat hiu qua
cao nhât trong cOng vic.
2. Can cu yào k hoach, chuong trInh hoat dng lien quan den cOng tác quãn l
nhà nuc dOi vth cirn cOng nghip do các co quan quán l chuyen ngành 1p hoac duçuc
giao hang närn, co quan quãn 1)2 chuyen ngành thông báo ni dung de Si Cong Thuang
tOng hop lam co so' bO tnI phOi hop thixc hin quan 1)2 c1im cOng nghip trong nam. DOi
vài cac chuungtrinh cOng tác dt xuat, các Co quan chuyen nganh thông bão vO?i SO
COng Thuong, Uy ban nhân dan cap huyn de phOi hop thc hin.
3. Cac quyt dinh, van ban, hung dan, xi1r 1)2, kt lun, kin ng lien quan dn
quãn 1)2 va hoat dng cüa ciim cOng nghip thI co quan chu tnI gui So COng Thuong 01
(met) ban dê tOng hop phic vii cOng tac quan 1)2 nhà nuOc.
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Chu'o'ngll

NOI DUNG QUAN L' NHA NU'OC DO!vOi CVM CONG NGHIP
Diêu 4. Xây diing, ban hành và to chirc thirc hin pháp 1tit, co' ché, chInh
sách ye dim cong nghip
1. S Cong Thuong
a) Xây drng, trinh và t chüc thrc hin phuong an phát trin cyrn cOng nghip
trên da bàn Thành phô, quy dinh, quy ch, các chInh sách, chuung trInh ho trçY dâu tu
hoàn thin ht tang k thut cac cum cong nghip dang hoat dng trên da bàn Thành
phO; dx toán kinh phI hot dng phát triên cim cong nghip trên dja bàn sau khi duçc
Co quan có thârn quyên phê duyt.
b) Chü trI, phi hop vâi các si, nganh thm djnh h so d nghj thành 1p,mä rng
curn cong nghiêp; tham gia thâm djnh quy hoch chi tiêt xây ding, dy an dâu tu xây
dixng ht tang ki thut, báo cáo dánh giá tác dng rnoi tru&ng dx an ciim cOng nghip;
tharn gia thâm dlnh chü truong dâu tu dr an san xuât kinh doanh trong cim cOng nghip
theo quy djnh, phân cap cüa Uy ban nhân dan Thành phO.
c) T chirc xay dçrng, quân 1, vn hành thuäng xuyen Co s dü Iiu ciirn cOng
nghip trên dja bàn Thành ph.
d) Xây dçmgvà thixc hin các chuong trInh hop tác, lien kt, xüc tin du tr vOi
các tinh, thành phO trong phát triên ciim cong nghip phü hç'p vái phuong an phát triên
curn cOng nghip; xây dung danh miic dçr an kêu goi dâu tu, các an phrn, tài 1iu phiic
vi cho hot dng x1ic tiên dâu tu; TO chiirc tham quan, khào sat, h9c tp kinh nghim
các rnô hInh phát triên ciirn cOng nghip trong nuó'c và nuc ngoài.
2. SyKêhoachvàDâutu
a) Tham muu, d xut Uy ban nhân dan Thành pM can di, M trI nguôn von ngân
sách nhà nuc M tr dâu tu xây dirng kêt cu ht tang ngoài ciim cOng nghip.
b) PMi hop vâi S Cong Thuong xay drng danh miic dci' an kêu gpi dâu tu c1m
cong nghip hang nàrn, trInh Uy ban nhân dan Thành phO phé duy@.
3. S Tài chInh
C1-iü trI xac dinh s tin bM thumg, M trçY giái phong mt bang dugc trr vào tin
thuê dat phài np trong truäng hop ngui du9'c Nba nuOc cho thuê dat tçi' nguyen rng
truc tiên bOi thuà'ng, hO tra giài phóng mt bang theo phuong an duçic co quan Nhà
nuâc cO thâm quyên phê duyt theo quy djnh
4. Sâ Tài nguyen và MOi trung
a) To chirc thm djnh M so eho thuê dt, thuc hin k hop dng thuê dt va cp
giây chirng nhn quyên s11 ding dat dôi vi chü dâu tu xây dirng ht tang k5 thut ciim
cOng nghip.
b) T chCrc thrn djnh hè so cho thuê dt, thijc hin k hop dông thuê dt và cp
giây chirng nhn quyën sü dng dat dôi vi các tO chüc dâu tu san xuât, kinh doanh
thuc hiên du an trong cim cOng nghip trén co sâ dê xuât cüa chü dâu tu xây dii'ng h
thng k thut cm cOng nghip.
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c) Tharn rnuu Uy ban nhân dan Thành ph cap, gia han, diu chinh, thu hôi Va cap
1ii Giây phép khai thác tài nguyen nuóc và xã thai vào nguôn nuác; to chüc thâm djnh,
trInh Uy ban nhan dan Thành ph phê duyt báo cáo dánh giá tác dng mOi trithng,
chap thuân ye mOi truOng; to chrc xác nhn kê hoch báo v mOi trung; kiêm tra vn
hành thir nghiêrn, xác nhân hoàn thành các cOng trInh báo v mOi trung phiic vii giai
doin vn hành cüa dix an; cap so chü nguôn thai chat thai nguy hçti; 1rng phó sr cô tràn
dâu cüa các co sâ; t chirc thu phi bào ye mOi truô'ng dOi vi nuâc thai cong nghip cüa
các to chrc dâu tu san xuât, kinh doanh trong ciim cOng nghip.
5. Si Nông nghip và Phát trin nông thôn
Thanh tra, ki&n tra và xü l vi pham pháp lut cüa các crn cOng nghip xà nithc
thai vào cOng trInh thüy lçii theo quy djnh cUa Lut ThUy lçii.
6. Uy ban nhân dan cp huyn
a) Thuc hin chirc nàng quãn l nhà nuóc theo quy djnh hin hành di vOi các cim
cOng nghip trên dja bàn.
b) Du tu hoc d xut co' quan cO thrn quyn quyt djnh du tu h tang k thut
trong và ngoài hang rào c11rn cOng nghip; xây dirng và thçrc hin kê hoch di di to
ch,irc dâu tu san xuât, kinh doanh gay ô nhim rnôi trua'ng vào các c1im cong nghip
trên dia bàn.
c) Chü trI, phi hçp vói các don v có lien quan giài quyt các tranh chp lao dông,
dinh cOng, lan cOng trong cac ciirn cong nghip trên dja bàn.
d) Xác nhn k hotch báo v mOi truô'ng cüa các c san xuât trong ciim cOng
nghip theo thârn quyen.
d) Quy& dinh cho thuê dt, cp Giy chirng nhn quyn sU dctng dt di vâi h
kinh doanh. Trueing hçp cho h kinh doanh thue dat vâi din tIch tCr 0,5 héc ta trâ len
thI phài có van bàn chap thun cUa Uy ban nhân dan Thành phô truâc khi quyêt djnh.

Uy ban nhân dan cp huyn cp Giy ching nhn quyn sir dçing dt, quy&n sO'
hü'u nhà a va tài san khác gãn lien vO'i dat cho h gia dInh, cá nhân, cong dông dan
Cu', nguO'i Vit Narn dnh cu 0' nuO'c ngoài dugc sO' httu nhà O' gan lien vO'i quyên sü
ding dat a ti Vit Narn.
7. Các co quan, don vi có lien quan thc hin nhim vii theo chiirc näng nhim v
duçic Uy ban nhân dan Thành phO giao.
lJiéu 5. Xy dui'ng phu'o'ng an phát triên cim cong nghip
1. Ni dung, h so', trInh tu xay drng, tIch hop Phuong an phát trin cim cOng
nghip theo quy djnh cia Luât Quy hoch và Khoán 3, Khoàn 4, Diu 1 Nghj djnh sO
66/2020/ND-CP và các quy djnh hin hành.
2. SO' Cong Thuong
a) T chrc lap, thrn djnh d cuong, du toán chi phi 1p phuo'ng an phát trin cim
cong nghip, trmnh Uy ban nhân dan Thành phO phê duyt. Vic thâm dnh dê cuong,
du' toán kinh phi duqc tic hin theo hInh thirc lay kiên SO' Tài chInh, SO' Kê hoch
và Du tu và các sO', ngành, co quan lien quan.
b) Chñ trI, pMi hçip vO'i các SO', ngành lien quan và T,iJy ban nhân dan cp huyn
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xay dirng, hoàn thành phu'ong an phát trin cim cong nghip. Tham rnu'u Uy ban nhân
dan Thành phô lay kiên thóa thun cüa B Cong Thuong theo quy djnh.
c) Phi hop vri S K hotch và Du tu và các so, ngành lien quan tIch hçp phuong
an phát triên cyrn cong nghip vào quy hotch Thành phô theo quy djnh.
K hoch và Du tu, S& Tài chInh, S Tài nguyen và Môi trung, S Xây
dçrng, Sâ Quy hoach - Kin triiic, SO Giao thông Vn tãi, Si NOng nghip và Phát triên
nOng thOn, Uy ban nhân dan cp huyên và các don vj Co lien quan phôi hcip tham gia
dóng gop kiên hoàn thin dix tháo Phuong an; xi. l, tIch hcp phuo'ng an vào Quy
hoch Thành phô theo quy dnh.
3. S

Dieu 6. Diêu chinh phiro'ng an phát triên cim cong nghip
1.Ni dung, h so, trInh tu d xut xay dçrng, tIch hcip diu chinh Phuong an phát
triêncim cOng nghiêp theo quy djnh Lut Quy hoach và Khoán 5, Khoãn 6 và Khoãn
7 Diêu 1 Ngh dtnh 66/2020/ND-CP.
2. So' Cong Thu'ong chü tn t chic thrn djnh h so d nghj diu chinh phuo'ng
an, tnInhUy ban nhân dan Thành phô xern xét, quyêt djnh; tham muu Uy ban nhân dan
Thành phO lay kin thOa thuân cüa B COng Thuong theo quy djnh.
3. Uy ban nhân dan cp huyn CO van bàn d xut diu chinh Phuong an phát triên
ciirn cOng nghip trên dja bàn cüa gri Sâ Cong Thuang.
4. SO' K hoach và Du tu, S Tài chInh, Si Tài nguyen và MOi trithng, S Xay
dirng, S Quy hoach - Kiên triic, S Giao thông Van tái, S Nông nghip và Phát triên
nông thOn và các don vj có lien quan phôi hgp tham gia dóng gop kiên hoàn thin dir
thào diêu chinh phuo'ng an; xir l, tIch hc'p diêu chinh phuong an vào Quy hoich Thành
phô theo quy djnh.
Diêu 7. Thãnh 1Ip, mo' rng ciim cOng nghip
1. Diu kin thành lip, mO' rng cim cong nghip theo quy djnh tai Diêu 10 Ngh
dnh sO 68/2017/ND-CP và có quy mô din tIch khong vu't qua 75 ha và khOng duâi
30 ha; riêng dOi vi ci.irn cong nghip lang nghê cO quy mO din tich khOng vu't qua
75 havakhôngdui 15 ha.
Tru'O'ng h9'p dc bit khác ma có qu5 dt han ch& quy mO din tIch cçim cOng
nghiêp lang nghê nhO han 1 5ha thl Uy ban nhân dan cap huyn phái baa cáo de Sâ
COng Thuong tOng hop, báo cáo Uy ban nhân dan Thành phO truOc khi 1p ho sothành
1p cyrn cOng nghip.
2. Ni dung, hO so, tnInh tu lap, thm dinh phê duyt, 1p h so thành lap, ma rng
ci1rn cOng nghip theo quy djnh tai Diêu 11, 12, 13, 14 Nghj djnh sO 68/2017/ND-CP
và Khoán 8, Diéu I Nghi djnh 66/2020/ND-CP.
3. Thai han tiêp nhn, 1p h sothành lap, m rng cim cong nghip
a) Ngay sau khi nhn duc van bàn d nghj lam chü du tu xây dçrng ha tng k'
thuât curn cOng nghiêp cüa doanh nghip, hop tác xà, Uy ban nhân dan cap huyn thOng
báo vic tiep nhn, thO'i gian lap hO so thành lip, ma rng c\Jrn cOng nghip trên phuong
tiên thông tin dai chñng cüa dja phuong. Thai gian thông báo là 30 ngày.
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b) Thai gian lap ho so' thành lap, ma rng cçirn cong nghip theo quy djnh ti
khoân 2 Diêu 12 Nghi djnh sO 68/2017/ND-CP.
4. Lixa ch9n chii du tu xây dçmg ha tang k' thut crn cong nghip: Thc hin
theo quy djnh ti khoán 9, Diêu 1 Nghj djnh 66/2020/ND-CP và Diêu 4 Thông tu sO
28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 närn 2020 cüa B Cong Thuang quy djnh, huóng
dn thrc hin rnt sO ni dung cüa Nghj djnh so 68/2017/ND-CP ngày 25 tháng 5 nàrn
2017 cüa ChInh phü ye quãn l, phát triên cçim cOng nghip Va Nghi. djnh sO
66/2020/ND-CP ngày 11 tháng 6 nàm 2020 cüa ChInh phU sUa dôi, bô sung mt sO diêu
cña Ngh djnh so 68/2017/ND-CP (sau day viêt tat là Thông tu sO 28/20201TT-BCT).
5. Sr Cong Thuong chii trI, phi hçp vói các Sa: Tài chInh, k hoch và Dâu tu,
Xây dçmg, Quy hoch - Kiên trüc, Tài nguyen va Môi truà'ng, Giao thông Vn tãi, Nông
nghip và Phát triên nông thôn to chUc thâm dnh, báo cáo Uy ban nhân dan Thành phô
quyêt dinh thành lap, ma rng ciirn cOng nghip. Trong báo cáo thâm djnh thành lap,
ma rông curn cong nghip có ni dung giao doanh nghip, hçip tác xa lam chü dâu tu
xây dmg ht tang k thut cçlm cong nghip.
6. Các Si có trách nhim tham gia kin thm djnh gui Sâ Cong Thuong
a) sa Tài chInh: Thm dnh näng luc tài chInh cña chü dâu tu; co' cu, khà náng
can dôi và các giái pháp,huy dng các ngun vn dâu tu'; nghia vii tài chInh cüa chü dâu
tu'; chinh sách u'u dài (nêu co) dôi vai dr an cña chii dâu tu; chi phi lien quan và các ni
dung lien quan den linh vçrc quãn l cUa SO'.
b) SO' K hoach và Du tu': Thm djnh v tu cách pháp 1 cUa chU du tu; giái pháp
thu hiit dâu tu; hiu qua kinh te, xà hôi và các ni dung lien quan den quàn l lTnh vixc
dautu.
c) SO' Xây dçing: Thm dnh các ni dung v so b tng miirc du tu, khã nàng dâu
nôi ha tang và các nôi dung lien quan den quân l linh vrc xây dmg.
d) sO' Quy hoach - Kin true: Thm dinh các ni dung v six phU hçip quy hoch
xây drng cüa dix an, chi tiêu quy hoach kién trUc và các ni dung lien quan den quán l
linh virc quy ho?ch.
d) SO' Tài nguyen và MOi truO'ng: Thm djnh các ni dung v hin trng sir drng
dat, s phü hp quy hoch, kê hoach sü dimg dat, co câu sr dung dat, phuo'ng an giài
phóng mat bang, hO tr tái djnh cu (nêu có); các yêu câu ye mOi truO'ng theo quy dnh
cUa Luât Bào ye rnOi truO'ng nhu: danE giá hin trng rnOi truäng, cong tác quân l mOi
truO'ng, khá näng tiêp nhan chat thai xung quanh khu yuc du kien thành lap, mO' rông
curn cOng nghip; dx báo nhng nguOn thai, tác dng mOi tru'O'ng cUa các ngành, nghê
d kien thu hut dau tu vào ciirn cOng nghip va phuo'ng an quãn 1 rnOi truO'ng; các ni
dung lien quan den quán l linE vrc tài nguyen và mOi truo'ng.
e) SO' Giao thông Van tãi: Thm dnh si phñ hop cüa d an y rnüc d ánh huO'ng
vic trien khai du an dau tu xây dimg htâng crn cOng nghip den Phuong an phát
trien mang luO'i giao thOng, hin trng ha tang giao thOng, kha nàng dáp ing giao thOng
ben trong va ben ngoài ciim cong nghip khi dr an di yào hoat dng (dâu nôi, an toàn
giao thông...) yà các ni dung lien quan den quân l linh virc giao thông yn tái.
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f) Sâ Nông nghip va phát trin nông thôn: Thrn djnh six phU hçip cüa dr an di
vci cácquy hoch nganh nông nghip bao gôm câ dé diêu, thüy lçii vâ các ni dung lien
quan den quân l linh vrc nông nghip.
Diêu 8. Lop, thâm djnh, phê duyt Quy hoiich chi tiêt xây dipig ciim cong nghip
1. Ni dung, h so', trInh tx lap, thm dnh, phê duyt và cong b quy hoch chi
tiêt xây dung cum cong nghip duçc thrc hin theo quy dnh ye quy hoach chi tiêt xây
dirng kim chirc näng ti Lut Xây drng, Nghj dinh so 44/2015/ND-CP ngày 06 tháng 5
närn 2015 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt rnt so ni dung ye quy hoach xây drng,
Nghj dnh sO 72/2019!ND-CP ngày 30 tháng 8 nàm 2019 cUa ChInh phü sira dôi, bô
sung rnt so diêu cüaNghj dnh so 37/2010/ND-CP ngày 07 tháng 4näm 2010 ye lip,
thârn dinh, phê duyt và quàn 1 quy hoach dO thj và Ngh dnh so 44/2015/ND-CP
ngày 06 tháng 5 nárn 2015 quy djnh chi tiêt mt so ni dung ye quy hoach xây dçmg;
Thông tu sO 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 närn 2016 cüa B Xây dirng quy djnh
ye ho so' nhiêrn vu, dO an quy hoach xay drng vüng, quy hoach dO tM và quy hoach xây
dixng khu chirc nãng dc thU.
2. ChU du tu xây drng ha thng k thut cm cong nghip t chUc 1p quy hoach
chi tiêt xây dxng crn cOng nghip. Ni dung quy hoach chi tiêt xây drng phài phU hp
vâi Báo cáo dâu tu' thành lip, m rng ciirn cOng nghip, vic quy hoach các phân khu
chUc nãng duoc thxc hin theo phuo'ng châm tiêt kiêrn qur dat, nâng cao hiu qua dâu
tu co sâ ha tang, phU hçip vOi tiêu chuân thiêt kê, xây dçrng hin hành, dam bão mt d
xay dçrng nhà may, xi nghip theo Quy chuân k thut Quôc gia ye quy hoach xây diing
(QCVN 01 :2021/BXD), phuong an quy hoach chia lô dat xây drng phâi dáp Ung dugc
nhu câu sU ding dat cUa cac nha dâu tu, phãi bô trI h thông cong trinh ha tang k thut
báo v mOi trumg darn bão yeu câu theo quy dnh tai Khoân 1, Dieu 5 Thông tu sO
31/201 6/TT-BTNMT ngày 14 thang 10 nãm 2016 cUa B Tài nguyen và MOi trurng ye
báo v mOi tru?.iing c11m cOng nghip, khu ldrih doanh, dich vii tp trung, lang nghê và
co s san xuât, kinh doanh, dich vu và các quy djnh hin hành.
3. PhOng Quãn 1 do th cp huyn t chUc thm djnh quy hoach chi tit xây drng
cirn cOng nghip tren dja bàn và trmnh Uy ban nhân dan cap huyn phê duyt.
4. Üy ban nhân dan cp huyn t chUc phé duyt quy hoach chi tiêt xây dirng ciim
cOng nghip trên da bàn sau khi xin ' kiên cUa Si Quy hoach - Kiên trUc, S Cong
Thuong yà các SO' ngành có lien quan.
Diêu 9. Lp, thâm djnh, phê duyt thy an dâu tir xãy dirng; Lp, thâm djnh,
phê duyêt thiêt kê xây diyng hi tang k thut cum cong nghip;
1.Nôi dung lap, thm dnh, phe duyt dix an du tu xây drng; lip, thrn dnh, phe
duyet thet ke xây dung ha tang kr thuât curn cong nghiêp thuc hien theo quy dinh cua
Lut Xây dirng närn 2014, Lut sUa dOi, bO sung môt so diêu cUa Lut Xây drng ngày
28 tháng 6 närn 2020, Nghi dinh sO 15/2021/ND-CP ngày 03 tháng 3 näm 2021 cUa
ChInh phU quy djnh chi tiêt mt sO nôi dung ye quãn 1 dr an dãu tu xây drng yà các
quy djnh hin hành.
2. ChU Mu tu ha thng k5' thut cim cong nghip t chUc lap, phé duyêt yà thuc
hin d an Mu tu xây drng; tO chUc lap, phê duyt yà thixc hin thiet ke xay drng ha
tang k' thut cim cOng nghip. Ni dung Dr an dau tu' xay dçrng ha tang k' thut phU
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hop vi nôi dung Báo cáo du tu', rn rng cçtm cong nghip, quy hoch chi tiét xây
dirng dà duçc phé duyt.
3. Sâ Xây dirng chü trI, phM hp'p vó'i các SO', ngãnh thm djnh báo cáo nghiên cüu
kha thi dir an dâu tu xây dung ha tang k' thuât cum cong nghiêp theo quy drnh cua Luât
Xây dirng và Luât si1a dôi, bô sung môt so diêu cüa Lut Xây drng và Nghj djnh sO
15/2021/ND-CP ngày 03 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phU quy dnh chi tiêt mt sO ni
dung ye quán 1 d an dâu tu xay drng.
4. SO' Cong Thuo'ng và các SO', ngành, Cong an Thành ph& Uy ban nhân dan cp
huyn và các co quan, don v có lien quan có trách nhim cho kiên thâm djnh báo cáo
nghiên ciru khã thi dir an dâu tu xây dçrng hi tang k5 thut cçtm cOng nghip theo chirc
náng, nhim vi duçic giao.
Diu 10. Lop, thâm djnh, phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng môi trirô'ng
cüa dxi' an dâu tir xây dirng h tang k5 thut ciim cong nghip
1. Ni dung, thu tue lap, thm dinh, phê duyt báo cáo dánh giá tác dng rnôi
trurng cña dr an thirc hin theo quy dinh cüa Luât Bão ye môi truO'ng, Nghj djnh sO
18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nam 2015 cüa ChInh phU quy djnh ye quy hoçtch báo
ye rnOi truO'ng, dánh giá rnOi truo'ng chin huge, dánh giá tác dng rnôi tru'O'ng và kê
hoach báo ye mOi truO'ng, Nghj djnh sO 40/2019/ND-CP ngãy 13 thang 5 näm 2019 cüa
ChInh phü sra dOi, hO sung mt sO diêu cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, huóng dan
thi hành Lut Báo v mOi truO'ng, Thông tu so 25/2019/TT-BTNIMT ngày 31 tháng 12
närn 2019 cüa Bô truO'ng B Tài nguyen và MOi truäng quy dnh chi tiêt thi hành mt
sO diêu cüaNghj djnh sO 40/2019/ND-CP ngày 13 thang 5 närn 2019 cüa ChInh phü và
các quy djnh pháp lut khác có lien quan.
2. Chü du tu' xay dirng ht tng k thut curn cOng nghip t chirc 1p Báo cáo
dánh giá tác dông rnôi tru'O'ng cUa dir an. Ni dung Báo cáo dánh giá tác dng mOi
tru'O'ng cUa dir an phü hçip vO'i n5i dung Báo cáo du tu, mO' rng cvm cOng nghip, quy
hoach chi tiêt xây ding dä dirge phé duyt.
3. SO' Tài nguyen và MOi truäng t chüc thm djnh, trInh T,iJy ban nhân dan Thành
phO phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng mOi truO'ng cUa dir an.
Diêu 11. Thu hi dit, cho thuê dat dãu tir xây drng hi tang k thut cim
cong nghip
1. H so, trInh tu thu tiic thu hi dt, cho thue dt Mu tu xây dçmg h tang k5' thut
cim cOng nghip thixc hin theo quy dnh ti Lut Dat dai 2013, Ngh djnh sO
43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành
môt sO dieu cüaLuâtDât dai, Nghj djnh sO 01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 näm 2017
cUa ChInh phü sua dOi, bO sung mt sO nghj dnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat
dai, Nghi dinh sO 148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü sua dOi,
bO sung mt sO Ngh djnh quy dnh chi tiet thi hành Lut Dat dai, ThOng tu sO
30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 näm 2014 cüa B Tài nguyen và MOi truôg quy
djnh y h so giao dAt, cho thuê dat, chuyên muc dIch sir dung dat, thu hOi dat, ThOng
tu s 33/2017/TT-BTNJVIT ngày 29 tháng 9 närn 2017 quy dlnh chi tiêt nghj dlnh sO
01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cüa ChInh phü sua dOi, hO sung mt sO
nghj dnh quy dnh chi tit thi hành hut Mt dai yà sua dOi, hO sung mt sO dieu cüa các
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thông tu huo'ng dn thi hành 1ut dt dai va các quy dnh hin hành.
2. IJy ban nhân dan cp huyn thrc hin các thU tic lien quan dn côñg tác thu hôi
dt, bi thung, giãi phóng mt bang, tái djnh cu theo quy djnlI cUa pháp 1ut: Chi do
và to chUc tuyen truyên vn dng den các to chUc, cá nhân ye chInh sách bôi thung,
ho tro', tái dinh Cu khi nhà nuc thu hOi dat; thxc hin giãi phóng rnt bang theo quyêt
dinh thu hOi dat cUa Co quan nhà nuâc có thâm quyên; thành 1p và chi do Hi dông
bi thumg, h trg, tái djnh cu 1p phuong an (tOng the và chi tiêt) bôi thuO'ng, ho trg,
tái djnh Cu; phê duyt phucmg an bôi thuô'ng, ho trç, tái djnh cu theo quy djnh.
3. SO' Tài nguyen và Môi trung có trách nhim huOng dn Uy ban nhân dan cp
huyên va chU dâu tu xay drng h tang ki thut cim cong nghip ye cOng tác thu hôi
dat, bôi thung giài phOng mt bang theo dUng quy djnh pháp lut ye dat dai; tiêp nhn
ho so', thâm dinE va trinh Uy ban nhân dan Thành phô quyêt djiih thu hOi dat, giao dat,
cho thuê dat và cap Giây chirng nhn quyn sU diing dt cho chU dâu tu xây dirng ht
tang k' thut ciirn cOng nghip.
4. ChU du tu' xây dung h tng ki thut c1im cOng nghip có trách nhim hoàn
thin ho so xin thu hôi dat, giao dat phuc vii cOng tác giâi phóng rnt bang theo dUng
quy dnh cUa nhà nuó'c và huâng dan cUa Si Tài nguyen và rnôi truO'ng.
5. Các s ngành và các don v có lien quan phi hp trén Co si chUc näng nhim
vu cUa don vi mInh.
Diêu 12. Cap giy phép xây drng
H so, trInh tx thU tuc, thm quyn cp phép xây dimg thrc hin theo quy djnh ti
Lut Xây dirng nàm 2014, Luât sUa dôi, bô sung mt s diêu cUa Lut Xây dimg ngày
28 tháng 6 näm 2020, Nghi djnhsô 15/2021/ND-CP ngày 03 tháng 3 nm 2021 cUa
ChInh phU quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye quán 1 di,r an dâu tu xây dimg và Quy
djnh cUa Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni ye cap giây phép xay dimg trên dja bàn
thành phô Ha Ni.
Diêu 13. Tiêp nhn và thrc hin dr an du tir san xuãt kinh doanh vào ctm
cong nghip
1. ChU du tu xay dmg h tang k thut cvm cong nghip chi duqc tip nhn dir
an dâu tu san xuât kinh doanh yào cum cOng nghip khi cO day dU cong trInh h tang
ki thuât báo ye mOi trung theo quy djnh ti Diêu 5 Thông tu sO 31/2016/TT-BTNMT
ngày 14 thang 10 närn 2016 cUa B Tài nguyen yà MOi truàng ye bào v môitrung
ciirn cOng nghip, khu kinh doanh, djch vu tp trung, lang nghe yà co so san xuât, kinh
doanh, djch vi.
2. Cim cong nghip chi tip nhn doanh nghip, hop tác xà vào du tu san xuât
kinh doanh, diên tIch tOi thiêu cho doanh nghip, hop tác xà thuê dê san xuât kinh doanh
là 2.000m2; dOj yái curn cOng nghiêp lang nghe chi tiep nhn doanh nghip, hop tác xà,
ho kinh doanh vào du tu san xuât kinh doanh, diên tIch tOi thieu cho doanh nghip,
hop tác xã, h kinh doanh thue dê san xuât kinh doanh là 1 .000m2.
TruO'ng hop dc bit khác có nhu cu thuê dt nhO hon din tIch ti thiu theo ,quy
djrih thI chU du tu xây di7rng kinh doanh ht tang cTm cong nghip phái báo cáo d S
COng Thuong tOng hop, báo cáo Uy ban nhân dan Thành phO truOc khi thçrc hin.
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3. Chp thun chü tru'ong du tu
a) H so, thñ tue chp thun chU truong du tu theo quy dnh ti Lut Dâu tu nàrn
2020; Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 nãrn 2021 cüaChInh phü quy djnh
chi tiêt và hithng dn rnt so diêu cüa Lut Dâu tu.
b) Si K hoich và Du tu chU tn, ph6i hçip vó'i S& Cong Thuong, Uy ban nhân
dan cap huyên Va CáC S ngành có lien quan thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan Thành
phô xern xét, chap thuân chü tru'ang dâu tu' cac dix an san xuât kinh doanh cüa các doanh
nghiêp, hop tác xâ trong curn cong nghip theo thârn quyên chap thun chü truo'ng dâu
tu cüa Uy ban nhân dan Thành phô theo co chê mt ciira, rnt cüa lien thông; Thâm djnh
trInh Uy ban nhân dan Thành phô xem xét, chap thun diêu chinh chü trucmg dâu tLr d
an, cho phép chuyên nhuyng dr an theo quy djnh ciia pháp 1ut.
c) Si Cong Thu'ong thrn djnh si phü hçip cüa dr an vOi quy hoach, k hoch phát
triên Cong nghip, muc tiêu, ngành nghê thu hut cUa cçim cOng nghip, quy chuân, tiêu
chuân, cac diêu kin dáp irng lien quan den linh vçrc ngành quán l; Tiêu chuân may
moe, thiêt bi và day chuyên cOng ngh; Khá näng kêt nOi din, cung cap din.
d) Uy ban nhân dan Cp huyn và các sâ ngành có lien quan thrn djnh trên co sâ
chirc nãng nhirn vi cüa don v rnInh.
Diêu 14. Quãn I các djch viii cong cong, tin Ich
1.Các dch vi cOng cong, tiên Ich chung trong ciim cOng nghip gm: Báo v, giU
gIn an ninh trt tir; thông tin lien lac; cap nuâc, thoát nuóc; v sinh rnOi truO'ng, xir l
nu'o'c thai, chat thai; phOng cháy, chüa cháy; duy tu, báo duO'ng, khai thác các cOng trinh
hi tang k thut và các djch v1i tin Ich khác.
2. Giá su diing các dch vii cOng cong, tin Ich duçc xác djnh trên nguyen the thóa
thuân thông qua hcp. dông k kêt gitta doanh nghip, hap tác xã, h kinh doanh san xuât
kinh doanh trong cum cOng nghip và chU du tu xay drng h tang k thut cçim cOng
nghiêp. TruO'ng hgp khOng thóa thuânducic, chU du tu xay dimg ht tang k5 thut cm
cOng nghip CO trách nhim báo cáo Uy ban nhan dan cap huyn xU 1 theo quy djnh
cUa pháp lut.
Uy ban nhân dan Thành ph quyt djnh giá s11 ding các djch vii cong cong, tin
ich dOi vi cçim cOng nghip do Ban quàn l di an dâu tu xây drng cap huyn lam chu
dautu.
3. SO' Cong Thuong chü trI, phi hap vâi các S, nganh lien quan thrn dinh, báo
cáo Uy ban nhân dan Thành phO quyêt djnh giá sü ding cac djch vi cOng cong, tin Ich
cum cOng nghip do Ban quãn 1 dix an dau tu xay di,rng cap huyn lam chü dau tir.
4. So' Tài nguyen và Môi trung chü trI thm djnh và thu phi nuc thai cong nghip
dOi vOi các cirn cOng nghip theo Nghj dnh 154/2016/ND-CP ngày 16 tháng 11 näm
2016 cUa ChInh phü ye phi bào v rnOi truO'ng dOi vOi nuc thai.
5. Uy ban nhan dan cp huyn xir l theo quy djnh cUa phap lut trong tru1ng hap
chii d.0 tu xay dixng hi tang ki thut cm cOng nghip là Doanh nghip có báo cáo
khOng thOa thun du'çc gia stt diing các dch vii cOng cong, tin Ich vó'i các doanh
nghip, hçp tác xâ, h kinh doanh stir dung djch vii trong c11rn cOng nghip.
6. Chñ du tu xay dimg h tang k thut cim cOng nghip cO trach nhim to chuc
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cung cp, quán 1 các djch vu cong cOng, tin Ich chung trong cim cOng nghip; xây
ding, phê duyt QUy chê quàn 1 các dich vii cOng cong, tin Ich trên co' sâ kiên cüa
doanh nghip, hop tác xä, hO kinh doanh san xuât kinh doanh trong cim cong nghip,
khOng trái quy djnh cña pháp 1ut. Chm nhât 05 ngày lam vic kê tü ngày quyêt djnh
phê duyt Quy chê quán 1 các djch vii cong cong, tin Ich, chU dâu tu có trách nhim
gi1i Sâ Cong Thurng, Uy ban nhân dan cap huyn dê theo dOi, quãn I.
7. Các doanh nghip, Hop tác xã, h kinh doanh san xut kinh doanh trong cjm
cOng nghip có trách nhim thâo thuân, k kêt hop dông si1 diing các djch vii cong cong,
tin Ich chung trong ciirn cOng nghip vó'i chü dâu tu xây dirng ht tang k thut ciim
cOng nghip; sr ditng các cOng trInh ht tang kr thuât, dich vu cOng cong, tin Ich chung
dung muc dIch; có trách nhirn bào v các cong trInh ht tang ki thut, djch vij cOng
cong, tin Ich chung và thirc hin các nghia vi day dü theo quy djnh trong hop dông
dà duoc k' kêt.
Diêu 15. Quän 1 hott dng san xuãt kinh doanh
1. Các ni dung v hott dng san xut kinh doanh cn quán l: Tinh hInh hot
dng cüa các doanh nghip, hop tác xä, h kinh doanh dâu tu san xuât kinh doanh trong
ci1m cong nghip; tInh hinh hot dng cUa chü dâu tu xây dmg h tang k5 thut cim
cOng nghip.
2. Trách nhirn cüa CaC Co qUan:
a) Si Cong Thu'ong: Theo dOi, cap nhp, tang hop v tinh hinh chung cüa các
cirn cOng nghip trén da bàn Thành phO; chü tn, pMi hop vi các Sâ, ngành và Uy
ban nhân dan cap huyn tO chirc thanh tra, kiêm tra, dánh giá vic chap hành các chjnh
sách, pháp luât cua Nhà nuâc và hiu qua cua các dci an san xuât kinh doanh trong
cirn cOng nghip, xii l theo thârn quyên và tham muu Uy ban nhân dan Thành phô
xü l các hành vi vi phrn; tong hop, báo cáo dinh k, dot xuât cho B COng Thuong
và Uy ban nhân dan Thành pM.
b) SO' Tài nguyen và MOi truO'ng: Chü tn, pMi hop các co' quan, don vj có lien
quan theo dOi, kiêrn tra tinh hInh quãn l môi tru?iYng, sü diing dat; xil i theo thâm
quyên và tham rnuu Uy ban nhân dan Thành phO xir l các hành vi vi phtm trong lTnh
virc mOi tru?rng, tài nguyen nuó'c, dat dai.
c) Sâ Xây dirng: Theo dOi, kim tra vic chp hành v giy phép xây d1rng cOng
trInh theo thârn quyên, phan cap; xii l theo thârn quyên và tham rnuu Uy ban nhân
dan Thành phO xü' 1 các hành vi vi pharn thuc linh virc xây dixng trong trung hop
Uy ban nhân dan cap huyn khOng kjp thai phát hin, xü l vi phm theo thâm quyên,
phân cap.
d) Si Quy hoch - Kin trüc: Theo dOi, kim tra vic chp hành v quy hoch chi
tiêt xay dirng và tharn rnuu Uy ban nhân dan Thành phO xü l các hành vi vi phm thuc
ITnh virc quy hotch.
d) S Lao dng, Thuong binh và Xä hi: Chü trI, phôi hop vi các Co quan lien
quan to chU'c tuyên truyn, phô biën, huO'ng dan, thanh tra, kiêrn tra vic chap hành các
quy djnh cüa pháp lut ye lao dng, diêu tra tai n?,n lao dng trong các c11m cong nghip
theo quy dinh hiên hanh; cp, cp li, thu hôi giây phép lao dng cho lao dng là cOng
dan nu'âc ngoài vao lam vic trong các ciiim cOng nghip.
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e) Cong an Thânh ph: Chii trI, phi hap vó'i Si Cong Thuang và Uy ban nhân
dan cap huyn kiêrn tra vic thuc hiên cOng tác phông cháy va chtta cháy cüa các tO
chiirc san xuât kinh doanh trong cum cOng nghip; Tuyên truyên, huân 1uyn nghip v
ye phOng cháy chUa cháy, huâng dn các doanh nghip to chirc 1p và th?c tp phuang
an chüa cháy, ciru nan, cu h; Huâng dan, yêu câu chü dâu tu cçirn cOng nghip có
din tich tr 50 ha tr len phài 1p di phOng cháy và chUa cháy chuyên ngành; Chi do
PhOng Cãnh sat phông cháy, chUa cháy và ciru nan, cru h phôi hap vi Cong an cap
huyn hu'ó'ng dan chñ dâu tu h tang ciim cOng nghip, các co quan, doanh nghip san
xuât, kinh doanh trong cum cOng nghiêp thuc hin tot cOng tác phOng cháy chüa cháy
trongquá trInh dâu ttr xay drng; ChU trI, phôi hap vó'i co quan chirc nàng thu thp thông
tin, so lieu, xay dirng phu'crng an, kê hoach dam báo an ninh nôi b, an ninh kinh tê, an
ninh trt tir; Chü tn, phôi hçp vâi chInh quyên dja phuang xây dçmg phong trào toàn
dan báo v an ninh to quOc tti các dan vj hoit dng trong c11m cOng nghip.
g) Uy ban nhân dan cp huyn: Chü trI theo dOi, kim tra vic chap hành v giy
phep xây dung cOng trInh theo thârn quyên, phân cap. Theo dOi, cp nhp ye tInh hInh
dâu tu xay dirng, san xuât kinh doanh; thanh tra, kiêrn tra, dánh giá vic chap hành các
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc; chi dto tuyên truyên, theo dOi, dOn dOc vic thrc
hin các chê d chInh sách dOi vâi nguäi lao dng, giãi quyêt tranh chap lao dng, dlnh
cOng trong các doanh nghip san xut kinh doanh trong ciim cong nghip; tong hap,
báo cáo djnh ki, dt xuât Uy ban nhân dan Thành phô, SO COng Thuong; xü 1 theo
thârn quyên nhüng hành vi vi phm cüa các tO chirc, cá nhân san xuât kinh doanh trong
cac cum cOng nghip tren da bàn quán l và dê nghj co quan có thrn quyên xü l theo
quy dinh trong trung hap vuçft thâm quyen; chju trách nhim toàn din trong cOng tác
quán 1,2 trt tir xây dirng dOi vi các cOng tnInh xay dixng trén dja bàn quãn 1, bao gOm
Ca các cOng trInh xây dirng trong các c1irn cOng nghip.
h) Chü du tu xây dmg ht tang k thut ciim cOng nghip: Xiic tiên dâu tu, hu'ng
dan thii tuc triên khai các dir an du tu, di di vào ciirn cOng nghip; Xây dçmg và tO
chü'c thçic hin phuo'ng an bão v mOi trung theo quy djnh, khOng dugc ma rng cyrn
cOng nghip, tiep nhn them dr an dâu tu vào cim cOng nghip trong truOng hap cm
cOng nghip chira có cOng trInh h tang k5' thut bão v rnOi trumg; np các loui phi
báo v rnOi trumg theo quy djnh; bO trI it nhât 01 can b phii trách báo v mOi truO'ng
CO tnInh do dai hoc tra len thuc mt trong các chuyên ngành: Quàn l rnOi truàng; khoa
hoc, cOng nghê, k' thuât rnOi truà'ng; hóa h9c; sinh h9c và duc tp huân djnh k hang
nàrn ye cOng tác phông ngü'a, 1rng phó sr cO rnOi tnuang; Huang dan các doanh nghip
hoat dng tnong ci.irn cOng nghip thirc hin tot cOng tác phông cháy và chüa cháy trong
qua trInh dau tu xay dirng và trong qua tnInh hot dng theo quy djnh; TOng hap, báo
cáo kêt qua quan tnäc rnOi truOng, cOng tác bâo v rnOi trung ciim cOng nghip, các co'
sa trong ciirn cOng nghip glri S Tài nguyen và MOi tnu'ang theo quy djnh. DOi vó'i
ciirn cOng nghip có din tich tr 50 ha tra len phài tO chüc thành 1p Di phOng cháy
yà chü'a cháy chuyen ngành.
i) Doanh nghip, hap tác xã, h kinh doanh san xut kinh doanh trong cIim cOng
nghip: Tuyên truyên, phO bien và tO chic thijc hin nghiern tñc các quy dnh cüa B
Luât Lao dOng và các van bàn quy phm pháp lut có lien quan den nguai laodng,
nguai sir diing lao dng; Tham gia tich circ vào vic thu hut lao dOng, giài quyet vic
lam ti dja phuang, ip ke hoch tuyen ding lao dng hang näm và 05 (nàm) näm dãng
k vó'i SO' Lao dng - Thuo'ng binh và Xà hi.
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Diêu 16. Chuyên dôi mô hunh quãn 1 ciim cong nghip tir Ban Quãn 1 dii' an
dãu tu' cap huyn lam cliii dâu tu' sang doanh nghip
1. Di vo'i các curn cong nghip duçic thành 1p truó'c khi Nghj djnh s
6 8/20 17/ND-CP có hiu lirc ma chü dâu Ui là Ban quãn 1 dir an dâu tu xây drng cap
huyn thI chü dâu tu' phái xây drng và báo cáo LJy ban nhãn dan cap huyn xây dmg
phixGng an hoàn thin ht tang k thut tii các ciim cong nghip, bô sung, cãi tto, nâng
cap các htng rnic h tang cOn thiêu hoc không dáp irng yeu câu theo quy djnh.
Sau khi ha tang k thuât cum cOng nghip duçic du Ui dng b, day dii dáp i1rng
theo yeu cau, Chii dâu tu có trách nhim xay dirng phrnmg an quán 1, khai thác, duy
tu, duytrI dé cum cong nghip hoat dng hiu qua tao diêu kin cho các doanh nghip
san xuât kinh doanh trong c1irn cOng nghip phát triên ben vthg.
2. Di vOi nhu'ng cum cong nghip có nhu cu chuyn di mO hInh quán l cim
cOng nghip tii' Ban quán l dir an dau tu xay dixng cap huyn lam chii dâu tu sang
doanh nghip thI Uy ban nhân dan cap huyn xây dirng kê hoach chuyên dôi mô hInh
quán l2 citrn cong nghip theo hinh thCrc dâu thâu dlch v theo quy djnh ciia Lut Dâu
thâu, phuang an chuyên dôi dôi vOi ti'rng cim cong nghip báo cáo SO' Cong Thu'Gng
và Uy ban nhân dan Thành phô.
4. SO' COng Thuung chii trI phi hçip vOi các SO' ngành lien quan thrn djnh phuang
an chuyên dOi dôi vo'i t1rng ciim cOng nghip, báo cáo Uy ban nhân dan Thành phô
quyêt djnh phê duyt.
Diêu 17. Ché dE báo cáo
1. Thirc hin ch d báo cáo theo quy dnh tti Diu 9 Thông tu so 28/2020/TT-BCT.
2. Chii du tu' xây dirng ht tng k5' thut ciim cong nghip; các doanh nghip, hp
tác xä, h kinh doanh dâu tu' san xuât kinh doanh trong cm cOng nghip thrc hin chê
d báo cáo giám sat, dánh giá dâu tu' theo quy djnh tai Diu 69, Diêu70 Nghj djnh so
29/2021/ND-CP ngây 26 tháng 3 nam 2021 ciia ChInhphii quy djnh ye trinh tir, thu tic
thârn dinh dçr an quan trng Quôc gia và Giám sat, dánh giá dâu tu; dông thO'i gui các
cG quan theo quy djnh tai Thông tu so 28/2020/TT-BCT.
3. Các SO', ngành lien quan theo chii'c nàng nhirn vii duçc giao thirc hin ch d
gui báo cáo dnh kS', dt xuât và cung cap thông tin ye hoat dng ciia ciim cong nghip
theo quy dnh và gO'i SO' COng Thmmg de theo dOi và tOng hçp chung.
Diêu 18. Cong tác thanh tra, kim tra
1. Ni dung thanh tra, kim tra
a) Thanh tra, kim tra di vO'i chii du tu xay dirng hthng k5 thut cvm cOng
nghip và doanh nghiêp, hcrp tác xã, h5 kinh doanh san xuât kinh doanh trong cim
cong nghip ye viêc chap hành pháp 1ut ye dâu tu, xây drng, san xuât kinh doanh,
báo v mOi tru'ng.
b) Thanh tra, kirn tra vic su diing ngun vn ngân sách nhà nuO'c ducic h trci
phic vii phát trin crn cong nghip dUng theo quy djnh.
2. Trách nhirn các ca quan thii'c hin
a) Hang näm SO' COng Thuing chii trI phi hp vO'i các SO' ngành, Uy ban nhân

14
dan cp huyên 1p IK hotch vâ t chüc kim tra vic trin khai cong tác dâu tu h tang
k5' thuât, thu hñt dáu tu' các dir an thr cap vào ciim cong nghip cüa chü ctâu ti.r xây
dirng ht tang k5 thut ciirn cong nghip; vic chap hành thU truang du tu', giây chi'rng
nhn diang k)2 dâu tu cUa cac doanhnghip, hçp tác xâ dâu tu san xuât kinh doanh trong
cirn cOng nghip. ChU tn die xuât Uy ban nhân dan Thành phO xU' l vi phm theo quy
djnh dôi vi các dix an dâu tu' xay dimg h tang k5 thut, san xuât kinh doanh trong cm
cOng nghip hoat dng kern hiu qua; không triên khai hoc triên khai chm tiên d,
xin gia hin nhiêu lan, vi phm pháp 1ut.
b) Các ca quan có tMm quyn thanh tra, kirn tra có trách nhim thithng xuyen
phOi hçip vi SO' COng Thuo'ng thixc hin cOng tác phOng ngüa, xü l các hành vi vi
phrn pháp 1ut trong ciirn cong nghip; xây drng ké hoach thanh tra, kiêm tra hang nArn
theo chuyên ngành gUi Thanh tra Thành phô tong hçp, trInh Uy ban nhân dan Thành phô
phé duyt die thijc hin theo nguyen tAc không qua mt lan trong nãrn, trr khi có dâu hiu
vi pharn pháp lut.
c) Khi doanh nghip, ho'p tác xâ, h kinh doanh san xut kinh doanh trong cijm
cong nghiêp có dâu hiêu vi phrn pháp 1ut hoc khi có sir cô ye môi tru?mg, lao dng,
y tê, cháy nO xáy ra thI co' quan quán 1 chuyên ngành và Uy ban nhân dan cap huyn
ra quy& djnh thanh tra, kiêrn tra dot xuát; kêt thUc cuc thanh tra, kiêrn tra co' quan chU
trI phái kjp thO'i báo cáo kêt qua ye Uy ban nhân dan Thành phô, dOng th&i thông báo
cho S Cong Thuo'ng và các co' quan quãn l2 chuyên ngành có lien quan die phôi hcp
dOn dOe doanh nghip thirc hin.
Chuong III
TO CH1IYC THUC fflIN
Diu 19. Khen thu'O'ng, xu J vi phm
1. To chirc, cá nhân cO thành tIch du tu xây drng ha tang k thut, san xut kinh
doanh trong ciirn cOng nghip du'çc co' quan nhâ nuó'c có thâm quyn khen thuO'ng theo
quy dIjII1I cUa pháp lut.
2. T chiirc, cá nhân có hành vi vi phm quy djnh ti Quy ch nay thI tUy theo tInh
chat, rnirc d vi phrn ma bj xi l kr lut, xir pht vi phm hành chInh hoc b truy ciru
trách nhirn hInh sr; trung hap gay thit hai thi phái bOi thuO'ng theo quy djnh cUa
pháp lut. Các dr an dâu tu xáy dxng ha tang ki thut, san xuât kinh doanh trong cim
cOng nghip hoat dng kern hiu qua, khOng triên khai hoc triên khai chm tiên d,
xin gia han nhiêu Ian, vi phrn pháp lut bj xem xet xir l theo quy djnh.
Diêu 20. Xtr 1 chuyên tiêp
Ciim cOng nghip dä có quyt djnh thành 1p, dã t chüc thârn djnh truó'c thai
diem Quy chê nay có hiêu lrc tiêp tiic triên khai theo quy dnh và khOng thuc dOi
tu'çmg dieu chinh ye quy rnO din tIch duc quy djnh tai Quy che nay.
Diêu 21. TO chác thirc hién
1. SO' COng Thuang chiu trách nhiêm chU trI, phOi hp vO'i các sO', ngành, Uy ban
nhân dan cap huyn và các tO chU'c, cá nhân có lien quan triên khai, to chirc thixc hin,
kiern tra, dOn dOe vic thuc hin Quy chê nay; tOng hp báo cáo két qua thirc hin theo
quy djnh cUa pháp lut vâi Uy ban nhân dan Thânh phO và B Cong Thucing.
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2. Khi các van ban ducc trIch dn tai Quy ch nay duçc süa dôi, bô sung hoc thay
the thI áp ding theo van bàn sira dôi, bô sung hoc thay the do.
3 Thôi gian thirc hin thu tc hành chInh cüa các So', ngành cüa Thành phô duc
rñt ngàn theo Chi thi so 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 nàrn 2018 cüa ThU tuóng ChInh
phU ye viéc tang cu'ng thirc hién các bin pháp nhàrn rUt ngän thô'i gian cap giây phép
xây dmg và các thU tiic lien quan.

4. Trong qua trInh thirc hin Quy ch nay, nu phát sinh khó khän, vuO'ng mac,
các co' quan, do'n vj phán ánh kjp thO'i ye S Cong Thuang dê tong hp, trInh Uy ban
nhân dan Thânh phô xern xét sUa dOi, bO sung cho phU hcp./.

