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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng  

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Na Dương 2, huyện Lộc Bình  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 

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

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

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

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; 

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

ngày 06/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Na Dương 2, huyện Lộc Bình (gọi tắt là Hội 

đồng) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên; 

4. Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên; 

6. Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 

7. Ông Trương Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên; 

8. Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình - Thành viên; 

9. Ông Hoàng Cao Thượng, Trưởng Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương - Thư ký Hội đồng. 
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Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng 

1. Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Cụm công nghiệp Na Dương 2, huyện Lộc Bình. 

2. Xem xét, thẩm định các nội dung của hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp 

Na Dương 2 và chấm điểm theo 04 tiêu chí được quy định tại khoản 9 Điều 1 

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ; Điều 4 Thông tư 

số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các 

quy định khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu trách nhiệm 

cá nhân và tính khách quan, chính xác đối với những ý kiến tư vấn độc lập và 

chịu trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng. 

2. Hội đồng xây dựng, ban hành quy định về nhiệm vụ, nguyên tắc làm 

việc của Hội đồng; tiêu chí và mức điểm đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Na Dương 2, huyện Lộc Bình. 

3. Phiên họp của Hội đồng phải có sự tham gia của ít nhất 2/3 thành viên, 

trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và thư ký; các thành viên của Hội 

đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan công 

tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

4. Điểm đánh giá các tiêu chí là số điểm đánh giá trung bình của các thành 

viên Hội đồng; đơn vị có số điểm từ 50 trở lên được Hội đồng trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định 

thành lập cụm công nghiệp. Trường hợp có từ hai đơn vị trở lên cùng đề nghị làm 

chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì lựa chọn đơn vị có số 

điểm cao nhất. 

5. Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả đánh 

giá chấm điểm các tiêu chí và đề xuất đơn vị làm chủ đầu tư cơ sở hạ tầng cụm 

công nghiệp. Kết quả đánh giá chấm điểm các tiêu chí thể hiện trong biên bản cuộc 

họp của Hội đồng và có giá trị khi ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham dự.  

6. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

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

UBND huyện Lộc Bình, các thành viên có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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