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Số:         /QĐ-UBND          Hải Dương, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tƣ 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nghĩa An,  

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dƣơng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ ban hành về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Công Thương về Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP; 

Trên cơ sở Văn bản số 668/CTĐP-CCN ngày 19 tháng 8 năm 2022 của 

Cục Công Thương địa phương về việc lựa chọn, giao chủ đầu tư đối với các 

cụm công nghiệp đã thành lập nhưng chưa có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng; 

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1977/TTr-SCT ngày 28    

tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (gọi tắt 

là Hội đồng) với các thành viên như sau: 

http://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=1307/Q%C4%90-UBND
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1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh; 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương. 

3. Uỷ viên Hội đồng:  

- Ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Nguyễn Trọng Tuệ, Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Trịnh Nam Hưng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

4. Thư ký Hội đồng: Mạc Thế Phương, Trưởng phòng Quản lý Công 

nghiệp, Sở Công Thương. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

1. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ và Thông tư số 28/2020/TT-

BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương.  

2. Hội đồng tiến hành đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp khi có ít nhất 2/3 thành viên tham gia, thực hiện theo 

phương pháp chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí chính, như sau: 

- Năng lực, kinh nghiệm đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật (tối đa 30 điểm).  

- Phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).  

- Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm). 

- Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm). 

(Có mẫu phiếu chấm điểm kèm theo) 

3. Điểm của đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp được xác định bằng trung bình cộng số điểm chấm của các thành 

viên Hội đồng. 
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Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được xem xét, giao làm 

chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trường hợp có từ hai 

doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật thì lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm cao nhất; nếu có từ 

hai doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên cùng có số điểm bằng nhau thì Hội đồng 

thống nhất đề xuất lựa chọn một doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

4. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ 

tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Công Thương. 

5. Hội đồng làm việc theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công 

Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, 

Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và thành phần Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy      (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh: 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN (10). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Triệu Thế Hùng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-29T07:49:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-29T07:49:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-29T07:49:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




