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b) Thực hiện các nhiệm vụ theo ðiều 44 Nghị ñịnh số 68/2017/Nð-CP.
10. Các sở, ban, ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp thực hiện chức
năng quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực phụ trách ñối với doanh nghiệp ñầu tư hạ
tầng, doanh nghiệp ñầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.
11. Chủ ñầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
a) Thực hiện theo ðiều 21 Nghị ñịnh số 68/2017/Nð-CP.
b) ðịnh kỳ 6 tháng thông báo với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp
huyện ñơn giá thuê ñất gắn với hạ tầng và ñơn giá sử dụng các dịch vụ công cộng,
tiện ích của cụm công nghiệp ñể Sở Công Thương tiến hành công khai trên trang
thông tin ñiện tử của Sở Công Thương.
12. Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp
Thực hiện theo ðiều 25 Nghị ñịnh số 68/2017/Nð-CP.
ðiều 18. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương là cơ quan ñầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà
nước về cụm công nghiệp trên ñịa bàn quy ñịnh tại ðiều 42 Nghị ñịnh số
68/2017/Nð-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công
nghiệp.
2. Các Sở, ban ngành; UBND quận, huyện có trách nhiệm triển khai, tổ chức
thực hiện nghiêm túc quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ ñược phân công tại quy
chế này và theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan.
Các nội dung quản lý nhà nước về cụm công nghiệp chưa nêu trong Quy chế
này, căn cứ thẩm quyền ñược giao các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện
có trách nhiệm hướng dẫn và chủ trì giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật hiện
hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các ñơn vị
báo cáo về Sở Công Thương ñể tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét,
kịp thời bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp./.

