
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
Số: 3382/SKHĐT-KH 

V/v góp ý Nghị quyết về Chương 
trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Thuận, ngày  29  tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 1896/SCT-QLCN ngày 
10/8/2022 của Sở Công Thương về việc đề nghị có ý kiến Dự thảo Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2027.  

Qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

1. Theo dự thảo Nghị quyết, nội dung hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm 
công nghiệp cần phải thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. Do đó, trình tự lập, 
thẩm định, phê duyệt hạng mục hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
phải thực hiện theo Luật Đầu tư công. Vì vậy, đề nghị chỉnh sửa nội dung tại 
khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: 

a) Hằng năm, các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ gửi Sở Công Thương tổng hợp (gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ và các hồ sơ 
theo quy định tại khoản 4 Điều này). 

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên 
quan tổng hợp danh mục cụm công nghiệp và hạng mục công trình được hỗ trợ 
trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (trong đó gồm quy mô hạng mục hỗ trợ, dự 
kiến tổng mức đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ và đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án (hạng mục công trình được hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư 
công)). 

c) Trên cơ sở danh mục các cụm công nghiệp và hạng mục công trình được 
hỗ trợ theo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị được giao lập Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo 
quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định trình tự, thủ tục 
hỗ trợ trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc quy định trình tự, thủ 
tục hỗ trợ sẽ được UBND tỉnh quy định sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. 

2. Tại khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị quyết, đề nghị Sở Công Thương chỉnh 
sửa thành:  
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“a) Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được nguồn vốn ngân sách 
tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạng mục hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. 

b) Mức hỗ trợ không quá 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp”. 

Lý do: Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của 
Chính phủ điều chỉnh khoản 1 Điều 42 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP: “…; trình 
Hội đồng nhân dân cùng cấp về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm 
công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo (ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn 
thiện công trình hạ tầng bảo vệ môi trường các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt 
động).” 

Do nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở 
Công Thương tập trung hỗ trợ các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường, nhất là 
tại các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. 

3. Tại khoản 9 Điều 1 dự thảo Nghị quyết: 

- Đối với giai đoạn 2023-2025: Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân 
sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trên 
cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 
phố phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 
05 công trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng bên ngoài hàng rào cụm công nghiệp với tổng 
mức đầu tư là hơn 118 tỷ đồng1. Đến nay, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 đã bố trí hết. Trong quá trình điều hành kế hoạch vốn hằng năm, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Công Thương để tham mưu cấp có 
thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung vốn khi có nguồn vốn. 

- Đối với giai đoạn 2026-2027: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở 
Công Thương để tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến gửi Sở Công Thương tổng hợp./. 

 
1 (1) Dự án Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải, tổng mức đầu tư 31.246 triệu đồng; (2) Dự án 
Đường và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân, tổng mức đầu tư 
8.216 triệu đồng; (3) Dự án Đường vào khu sản xuất liên xã Trà Tân- Đông Hà - Z30, huyện Đức Linh, tổng mức 
đầu tư 57.979 triệu đồng; (4) Dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, thị trấn 
Tân Nghĩa, tổng mức đầu tư 1.920 triệu đồng; (5) Dự án Tuyến đường đấu nối từ đường ĐT.720 đến Cụm công 
nghiệp Lạc Tánh tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tổng mức đầu tư 19.092 triệu đồng. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 
- Lưu: VT, KH Hoàng.(4). 

 

                                                 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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