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UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG

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

#SoKyHieuVanBan - #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Về việc tham mưu xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư  hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 4763/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 28/7/2021 
về chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh khóa X tại kỳ 
họp thứ 3 (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021).

Ngày 27/8/2021, Sở Công Thương đã phát hành Công văn số 1423/SCT-
QLCN lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo Tờ trình của UBND 
tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Chương trình hỗ trợ đầu tư  hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”. Trên 
cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh, Sở Công Thương đã có báo 
cáo giải trình, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Tờ trình của 
UBND tỉnh.

Sở Công Thương kính trình và đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
(Hồ sơ kèm theo gồm các dự thảo: Đề án, Nghị quyết, Tờ trình UBND tỉnh, 

Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; Báo cáo tiếp thu, giải 
trình ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan, thành viên UBND tỉnh; 
Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, QLCN.

                                                                              

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- #ChuKyLanhDao

Quảng Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2021Số: 1584/TTr-SCT



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  23  tháng  8 năm 2021 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

I. TỔNG SỐ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC 

Đến nay, Sở Công Thương đã nhận được 19 văn bản góp ý của các Sở, ngành và địa phương, bao gồm 4 Sở  và 15 địa phương. 

 -11/19 ý kiến thống nhất hoàn toàn. 

  - 08/19 ý kiến đề nghị chỉnh sửa. 

 II. NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ 

 

STT Đơn vị Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Không tiếp thu 
Giải trình 

01 

Huyện Nam  Trà My 

số 613/UBND ngày 

03/8/21 

Thống nhất  
 

 

02 

Thành phố Hội An 

số 2268/UBND ngày 

04/8/21 

Thống nhất 
 

 

03 
Huyện Duy Xuyện 

số 1932/UBND ngày 

Thống nhất 
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5/8/21 

04 

Huyện Bắc Trà My 

số 2758/UBND ngày 

5/8/21 

Thống nhất 
 

 

05 

Huyện Phước Sơn số 

844/UBND  

ngày 5/8/21 

Thống nhất  
 

 

06 

Huyện Tây Giang  

số 774/UBND 

 ngày 6/8/21 

Thống nhất 
 

 

07 

Huyện Hiệp Đức  

số 460/UBND 

 ngày 4/8/21 

Các cụm công nghiệp Gò Hoang, Việt An đã được UBND tỉnh quyết 

định thành lập, có quy hoạch chi tiết và đã đi vào hoạt động, đề nghị 

cập nhật. 
 

 

Tại cụm công nghiệp Việt An, hiện nay đã có 02 dự án đang hoạt động 

và một số nhà đầu tư đăng nghiên cứu các dự án; Do đó, đề nghị tỉnh 

xem xét đưa vào Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng như: Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung và đường giao thông nội bộ để tạo điều kiện thu 

hút đầu tư tại cụm công nghiệp.  

Không tiếp thu 

CCN Việt An mới lấp đầy 

21,52 nên chưa ưu tiên hỗ trợ 

vốn giai đoạn này 

Tại cụm công nghiệp Quế Thọ, hiện nay đã có 03 dự án đang hoạt 

động nhưng chưa được có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đề nghị 

tỉnh xem xét đưa vào Chương trình hỗ trợ đầu tư cho cụm công 

nghiệp.  

Tiếp thu 
 

Tại phụ lục 1b, đề nghị Sở Công Thương đính chính lại diện tích cụm 

công nghiệp Quế Thọ 4 xin bổ sung vào quy hoạch là 60ha. Tiếp thu 
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08 
Thị xã Điện Bàn số 

1571 /UBND 6/8/21 

1. Tên gọi: Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên 

về phần nội dung và mức kinh phí hỗ trợ, thì hỗ trợ “CCN tại địa bàn 

đặc biệt khó khăn; CCN tại địa bàn khó khăn” kính đề nghị Sở Công 

thương xem xét, điều chỉnh.  

Không tiếp thu 

Tên Chương trình nói chung 

và nội dung chia nhiều định 

mức, hạng mục 

2. Tại khoản 2, điều 1: đối tượng áp dụng: bổ sung cụm công nghiệp 

do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư Không tiếp thu 
Đã có trong dự thảo tại khoản 

2 Điều 1 điểm b,c,d 

3. Tại điểm b, khoản 2, Điều 2: Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ: có nội 

dung “Các cụm công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 15ha đối với đồng 

bằng và nhỏ hơn 5 ha đối với miền núi; địa bàn Vùng Đông, vùng ven 

Quốc lộ 14B và CCN thuận lợi trong thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ 

tầng không được nhận hỗ trợ theo Chương trình này”, đề nghị bỏ cụm 

từ “địa bàn Vùng Đông, vùng ven Quốc lộ 14B và CCN thuận lợi 

trong thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng”, vì nhiều cụm công nghiệp 

ở địa phương rơi vào vùng này, nên về nguyên tắc hỗ trợ sẽ không 

được hưởng chính sách từ Nghị quyết hỗ trợ đầu tư hạ tầng.  

 

Không tiếp thu 

Mục tiêu giao doanh nghiệp làm 

chủ đầu tư hạ tầng để phát huy 

hiệu quả, giống mô hình quản lý 

CCN của cả nước, do vậy địa 

bàn Vùng Đông, vùng ven Quốc 

lộ 14B và CCN thuận lợi sẽ thu 

hút doanh nghiệp 

4. Tại Điều 3: Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ: trong nội dung dự 

thảo có các cụm từ “CCN tại địa bàn đặc biệt khó khăn; CCN tại địa 

bàn khó khăn”, đề nghị bỏ cụm từ “CCN tại địa bàn đặc biệt khó khăn; 

CCN tại địa bàn khó khăn”, vì các địa phương (Điện Bàn, Hội An, 

Tam Kỳ) không thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khó 

khăn, nên không được hưởng chính sách từ Nghị quyết hỗ trợ đầu tư 

hạ tầng. 

Không tiếp thu 

Dự thảo đã đề ra nguyên tắc 

các CCN dễ thu hút doanh 

nghiệp sẽ không hỗ trợ để 

giảm áp lực ngân sách 

5. Tại Điều 4: Nguồn vốn: bổ sung CCN Cẩm Sơn 15 tỷ, vì cụm công 

nghiệp này chưa được tỉnh hỗ trợ đầu tư, đến nay cụm công nghiệp 

này lấp đầy 74,63%. 
Không tiếp thu 

Không thuộc đối tượng hỗ trợ, 

đề nghị địa phương kêu gọi 

doanh nghiệp làm CĐT và 
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 khai thác 

9 

Sở Khoa học công 

nghệ số 941/KHCN 

ngày 5/8/21 

- Về điều kiện CCN được hỗ trợ (Khoản 1):  

+ Đề nghị xem xét lại nội dung 3 điểm a, b và c vì nội dung 3 điểm 

này có sự trùng lặp nhau, cụ thể là nội dung điểm a đã bao gồm nội 

dung điểm b và c (các CCN đã có quyết định thành lập và CCN đã 

được phê duyệt chủ trương đầu tư đều nằm trong danh sách quy hoạch 

CCN).  

Không tiếp thu 

Các điều kiện này là khác 

nhau vì Phương án hay quy 

hoạch chỉ là mạng lưới, điểm 

+ Nghiên cứu xem xét đưa nội dung Điểm b, 1 phần điểm e Khoản 2 

(Nguyên tắc) lên Khoản 1 (Điều kiện CCN được hỗ trợ), có thể viết lại  Tiếp thu  

10 

Sở KHĐT số 

1482/SKHĐT ngày 

09/8/2021 

1. Về đánh giá kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển CCN theo 

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND Qua theo dõi nguồn vốn hỗ trợ 

CCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đề nghị cơ quan soạn thảo 

cập nhật lại số liệu như sau: Trong tổng số 92 CCN được UBND tỉnh 

phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2025, có xét đến năm 2035 tại 

Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, ngân sách tỉnh đã 

hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012, 

Quyết định số15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 cho 27 CCN của 

15 huyện với tổng kinh phí 322.378 triệu đồng. 

Tiếp thu  

2. Về nguyên tắc hỗ trợ: Tại điểm b, dự thảo có nêu “…. CCN thuận 

lợi trong thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng không nhận được hỗ trợ 

theo Chương trình này”. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở để 

xác định “CCN thuận lợi trong thu hút doanh nghiệp” để thuận lợi 

trong việc triển khai thực hiện.  

Tiếp thu  

3. Về đối tượng áp dụng: Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là các 

doanh nghiệp và hợp tác xã. Tuy nhiên, trong từng nội dung hỗ trợ thì 

đối tượng được thụ hưởng là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

cấp huyện; các doanh nghiệp và hợp tác xã không thuộc đối tượng 
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được thụ hưởng các nội dung hỗ trợ này. Do đó, đề nghị cơ quan soạn 

thảo chỉnh sửa đối tượng áp dụng cho phù hợp. 

4. Về mức hỗ trợ: Theo dự thảo, mức hỗ trợ đối với các CCN mới 

chưa được nhà nước hỗ trợ và các CCN đã được nhà nước hỗ trợ theo 

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 15/2015/QĐ-

UBND là như nhau. Để có sự cân bằng giữa các CCN, đề nghị nâng 

mức hỗ trợ đối với các CCN đầu tư mới thuộc địa bàn có điều kiện 

KT-XH đặc biệt khó khăn là 30 tỷ đồng/CCN, các CCN đầu tư mới 

thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn là 25 tỷ đồng/CCN. 

Tiếp thu 1 phần 

CCN thuộc địa bàn đặc biệt khó 

khăn và khó khăn diện tích 

thường nhỏ, do vậy nâng định 

mức lên cao quá ảnh hưởng đến 

suất đầu tư, nâng  mỗi CCN  5 tỷ 

5. Dự thảo đã đề xuất một số CCN được hỗ trợ tương ứng với từng nội 

dung hỗ trợ. Tuy nhiên, dự thảo chưa nêu cơ sở, lý do của việc lựa 

chọn những CCN này. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét đưa ra tiêu 

chí, điều kiện cụ thể cho từng nội dung hỗ trợ để việc lựa chọn đảm 

bảo đúng và hỗ trợ đầu tư hiệu quả. 

Theo quan điểm của Sở, Nghị quyết này chỉ đề cập đến đối tượng áp 

dụng;điều kiện chung và nguyên tắc hỗ trợ; nội dung hỗ trợ và điều 

kiện cụ thể cho từng nội dung; mức hỗ trợ và quy mô thực hiện. Đối 

với danh mục CCN được hỗ trợ,hằng năm trên cơ sở đề xuất của địa 

phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Công thương xem 

xét, lựa chọn theo tiêu chí, điều kiện hỗ trợ của từng nội dung được 

quy định tại Nghị quyết và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 

Không tiếp thu 

-Dự thảo đã đưa ra điều kiện, 

nguyên tắc ưu tiên các CCN 

được hỗ trợ cụ thể cho gđ 21-

25 

- Khi xác định cụm cụ thể sẽ 

đăng ký danh mục thu hút đầu 

tư, kế hoạch vốn trung hạn từ 

đó mới có kế hoạch hàng năm 

- Dự thảo là Chương trình 

không phải Quy chế lên cần cụ 

thể 

11 

Huyện Đông Giang  

số 1435/UBND 

 ngày 9/8/21 

Mục I: Đối tượng hỗ trợ chuyển thành Đối tượng áp dụng 
Tiếp thu  

Đối với địa bàn bàn đặc biệt khó khăn nên hỗ trợ cho các BQL cụm 

cấp Huyện vừa làm chủ đầu tư XDHT đồng thời theo dõi báo cáo 

thường xuyên cũng như đẩy mạnh XTĐT 
Tiếp thu  
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Đối tượng hỗ trợ đề nghị bổ sung BQL CCN cấp huyện hoặc Trung 

tâm phát triển CCN cấp huyện thay cho cụm từ”đơn vị sự nghiệp cấp 

Huyện” 
Không tiếp thu 

Thực tế trên địa bàn Tỉnh chưa 

thống nhất đơn vị quản lý CCN, có 

địa phương là Trung tâm, có địa 

phương là BQL, có địa phương 

BQL đầu tư xây dựng…“Đơn vị sự 

nghiệp cấp Huyện” dùng để gọi 

chung 

Do miền núi chủ yếu là trợ cấp từ NS tỉnh.Đề nghị CCN tại địa bàn 

đặc biệt khó khăn nâng mức hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 100%, hạng 

mục khác 80% tối đa không quá 20 tỷ đồng/CCN 
Tiếp thu  

Tiếp thu Hỗ trợ 100% hạng 

mục GPMB, còn lại định mức 

hạng mục khác 50% 

12 

Huyện Nam Giang  

số 719/UBND 

 ngày 9/8/21 

Thống nhất 
  

13 

Huyện Quế Sơn số 

796/UBND-KT ngày 

10/8/21 

Thống nhất 
Tiếp thu  

14 

Sở Giao thông vận tải 

số 2457/SGTVT-

KCHT ngày 10/8/21 

Thống nhất 
  

15 

Huyện Đại Lộc  

số 4596/UBND-KTHT 

 ngày 10/8/21 

Thống nhất   

16 

Huyện Tiên Phước 

số 2482/UBND-TH 

ngày 11/8/21 

Thống nhất  
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17 

Huyện Phú Ninh  số 

886/UBND-KTHT 

ngày 11/8/21 

- Đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho chủ đầu tư, theo đó, 

đối với cụm CN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư thì hỗ trợ ngân sách 

tỉnh trực tiếp cho công tác giải phóng mặt bằng; phương thức thực 

hiện sau đầu tư đã hoàn thành công tác quyết toán.  

Không tiếp thu 
Theo Luật đầu tư công không 

hỗ trợ cho doanh nghiệp  

- Đối với cụm CN do các đơn vị sự nghiệp của huyện chủ đầu tư thì hỗ 

trợ một lần, thông qua hình thức thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu 

tư hạ tầng;  
Không tiếp thu 

Phụ thuộc vào nguồn ngân 

sách 

- Đối với khu xử lý nước thải tập trung thì không nên hỗ trợ cho các 

đơn vị sự nghiệp, vì vấn đề đặt ra trong công tác vận hành hệ thống 

này khó thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp nhà nước như hiện 

nay; 

Tiếp thu 1 phần 
Thực tế hiện nay CĐT chủ yếu 

là đơn vị sự nghiệp 

18 

Huyện Núi Thành  số 

1130/UBND-KTHT 

ngày 11/8/21 

Về nguyên tắc: Hầu hết CCN tại Núi Thành thuộc Vùng Đông, do vậy 

các CCN này không được hỗ trợ, khu vực này chưa có hạ tầng kết nối, 

khó khăn cho việc lấp đầy CCN nếu không được hỗ trợ 
Không tiếp thu  

Bổ sung 02 CCN đã có QHCT; không di dời làng nghề Tam Tiến, Bổ 

sung CCN Nam Chu lai là CCN sinh thái; CCN Tam Quang  Tiếp thu 1 phần  
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Sở  Xây dựng số 

1223/SXD- PQH ngày 

16/8/21 

Thống nhất   

 

       CÁN BỘ TỔNG HỢP                   KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

                (đã ký) 

 

                    Đỗ Thị Hiền                        Nguyễn Thanh Quang  



UBND TỈNH QUẢNG NAM
       SỞ  CÔNG THƯƠNG

 #SoKyHieuVanBan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      - #DiaDiemNgayBanHanh
 

BÁO CÁO 
Giải trình, tiếp thu ý kiến của thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo 

Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về ban hành Chương trình công tác năm 2021, trong đó giao sở 
Công Thương tham mưu UBND tỉnh xây dựng Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh và khả năng cân 
đối ngân sách của tỉnh, sở Công Thương đã dự thảo đề án “Chương trình hỗ trợ 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025” và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Sở Công Thương tiếp thu ý kiến 
góp ý của các Sở, Ban ngành liên quan, địa phương, ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp và tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo. Ngày 27/8/2021, Sở Công Thương đã ban 
hành Công văn số 1423/SCT-QLCN lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với 
dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sở Công Thương tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh đối với 
các dự thảo như sau:

TT Thành viên UBND tỉnh Thống 
nhất thông 

qua

Chỉnh sửa 
và thống 

nhất thông 
qua

Không 
thông qua

1 Lê Trí Thanh - Chủ tịch 
UBND tỉnh

x

2 Trần Văn Tân - PCT UBND 
tỉnh

x

3 Nguyễn Hồng Quang - PCT 
UBND tỉnh

x

4 Hồ Quảng Bửu - PCT UBND 
tỉnh

x

5 Trần Anh Tuấn - PCT 
UBND tỉnh

x

6 Nguyễn Đức Dũng - UVUB, 
Giám đốc Công an tỉnh

x

7 Lê Trung Thành - UVUB, 
Chỉ huy trưởng BCH Quân 
sự tỉnh

x

8 Trần Thị Kim Hoa - UVUB, x

Quảng Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2021Số: 1583/BC-SCT
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Giám đốc Sở Nội vụ
9 Đặng Phong - UVUB, Giám 

đốc Sở Tài chính
x

10 Nguyễn Quang Thử - 
UVUB, Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

x

11 A Lăng Mai - UVUB, 
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

x

12 Trần Thanh Hà - UVUB, 
Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường

13 Nguyễn Phú - UVUB, Giám 
đốc Sở Xây dựng

x

14 Phạm Hồng Quảng - UVUB, 
Giám đốc Sở Thông tin 
Truyền thông

x

15 Hà Thanh Quốc - UVUB, 
Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo

x

16 Nguyễn Thanh Hồng - 
UVUB, Giám đốc Sở Văn 
hóa Thể thao và Du lịch

x

17 Phạm Viết Tích - UVUB, 
Giám đốc Sở NN&PTNT

x

18 Văn Anh Tuấn - UVUB, 
Giám đốc Sở Giao thông vận 
tải

x

19 Nguyễn Phi Thạnh - UVUB, 
Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ

x

20 Nguyễn Đức Tiến - UVUB, 
Chánh Thanh tra tỉnh

x

21 Đặng Văn Đào - UVUB, 
Giám đốc Sở Tư pháp x

22 Trương Thị Lộc - UVUB, 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

x

23 Mai Văn Mười - UVUB, 
Giám đốc Sở Y tế

x

24 Đặng Bá Dự - UVUB, Giám 
đốc Sở Công Thương.

x

Có 20 ý kiến thống nhất thông qua và 03 ý kiến chỉnh sửa thông qua
Đối với các ý kiến đề nghị chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết, Sở Công Thương 

xin tiếp thu, giải trình như sau:
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1. Ý kiến của đ/c Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh
Do kinh phí khó khăn nên các CCN thuộc 9 huyện đồng bằng đang hỗ trợ dở 

dang dừng, quyết toán và giao cho doanh nghiệp làm. Chỉ hỗ trợ nếu thực hiện di 
dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm khu vực nội thị. Mỗi địa phương chỉ được hỗ trợ 1 
CCN và phải nêu rõ những cơ sở sản xuất phải di dời, lộ trình di dời. Chỉ hỗ trợ 
cho 9 huyện miền núi, mỗi huyện tối đa 2 CCN.

*Về vấn đề này, Sở Công Thương tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp
2.Ý kiến của đ/c Nguyễn Phi Thạnh- Giám đốc Sở Khoa học công nghệ
Nội dung ý kiến: Đề nghị xem xét nội dung mức hỗ trợ: Không nên hỗ trợ 

với mức chung 50% tổng mức từng hạng mục tại điểm a, khoản 2 mà nên ưu 
tiên tỷ lệ cao hơn cho các hạng mục mà hiện nay CCN đang tồn tại hạn chế, nhà 
nước cần khuyến khích thực hiện ví dụ: Hệ thống xử lý nước thải, chất thải, 
vùng đệm cây xanh.Tương tự như điểm b, khoản 2

* Về vấn đề này, Sở Công Thương có ý kiến giải trình như sau: Mục tiêu 
của Nghị quyết giai đoạn 2021-2025 chỉ hỗ trợ cho các cụm công nghiệp tại 9 
huyện miền núi, ngành nghề chủ yếu phục vụ chế biến sâu nguồn nguyên liệu 
địa phương, ít gây ô nhiễm môi trường, do vậy Cơ quan soạn thảo đề xuất theo 
hướng hỗ trợ mức chung cho các hạng mục đầu tư hạ tầng.

3. Ý kiến của đ/c Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu 
tư 

Nội dung ý kiến: Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 quy định: “Đối với CCN đầu 
tư dở dang phía Đông đường cao tốc, nếu có nhà đầu tư quan tâm thì nhà nước 
chấm dứt đầu tư, giao cho DN, HTX tiếp tục đầu tư. Nếu không có nhà đầu tư 
quan tâm thì nhà nước tiếp tục đầu tư, kinh phí do cấp huyện đầu tư, tỉnh không 
cấp kinh phí”. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định lại nội dung này 
theo hướng xem xét quy mô diện tích còn lại của CCN chưa được đầu tư cơ sở hạ 
tầng để quy định việc ngân sách tỉnh có tiếp tục hỗ trợ cho CCN để hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng hay không; bởi lẽ, nếu quy mô diện tích còn lại của CCN chưa được 
đầu tư cơ sở hạ tầng quá lớn và huyện không có khả năng đầu tư thì tỉnh nên tiếp 
tục hỗ trợ đầu tư để cùng huyện hoàn thiện hạ tầng CCN để thu hút đầu tư.

- Tại điểm a, khoản 2, Điều 3: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung tiêu đề 
cho nội dung này là “CCN đầu tư mới, CCN đang đầu tư dở dang”.

- Tại điểm a, khoản 2, Điều 4 quy định 06 CCN mới được hỗ trợ đầu tư; 
trong đó, có 02 CCN (CCN Trà Nam - Trà Linh, huyện Nam Trà My; CCN Đông 
Bắc - Khâm Đức, huyện Phước Sơn) chưa có trong quy hoạch phát triển CCN 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2035 tại Quyết định số 3924/QĐ-
UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo 
nghiên cứu, đề xuất những CCN đã có trong quy hoạch để ưu tiên xem xét hỗ trợ 
nhằm đảm bảo điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, Điều 2.

* Về vấn đề này, Sở Công Thương tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp
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- Đối với nguồn vốn hỗ trợ giai đoạn 2021-2025: Do ảnh hưởng của tình 
hình dịch bệnh nên nguồn vốn ngân sách tỉnh gặp nhiều khó khăn; vì vậy đề nghị 
xem xét giãn tiến độ đầu tư của các dự án tại  Nghị quyết này.

* Về vấn đề này Sở Công Thương tiếp thu báo cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của thành viên UBND tỉnh 
đối với dự thảo Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm 
công nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Sở Công Thương kính báo 
cáo./.

(Các phiếu lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh được gửi kèm Công văn này)

Nơi nhận:                                                                      
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

       - #ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
             SỞ TƯ PHÁP

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh         

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành 

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công
 nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1392/SCT-QLCN ngày 24/8/2021 của Sở 
Công thương về việc xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành 
“Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025”. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với quy định của 
pháp luật, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. 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;

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 
năm 2020;

3. Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
4. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
5. Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
6. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
7. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều 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;

8.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 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 
cụm công nghiệp và Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
          1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết

Thống nhất với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại dự thảo Nghị 
quyết.

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 
hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với các quy 
định trong văn bản quy định chi tiết

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx


a) Thẩm quyền ban hành: Phù hợp với khoản 2, Điều 29 Nghị định 
số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 
cụm công nghiệp: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương 
để hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp 
trên địa bàn” và quy định tại khoản 11 Điều 1 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 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp: 
“11. Các khoản 1 và 2 Điều 42 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 42. Quyền hạn, 
trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 1. Chỉ đạo xây dựng, tích hợp vào quy 
hoạch tỉnh, lấy ý kiến đối với phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy định để 
hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định thành lập, mở rộng 
cụm công nghiệp, các cơ chế, chính sách, kế hoạch hoạt động phát triển cụm công 
nghiệp; 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)”.

b) Nội dung của dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết đã được HĐND 
tỉnh thống nhất đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3, khóa X (tổ chức tháng 9 năm 
2021) và Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-
UBND ngày 01/01/2021; đồng thời, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến của các Sở, Ban, 
ngành, địa phương có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Trên cơ sở đó, 
Sở Công thương đã tiếp thu, báo cáo giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Sở 
Tư pháp cơ bản thống nhất và tham gia thêm một số nội dung sau:

- Đây là dự thảo Nghị quyết thực hiện theo Mẫu số 16. Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh (quy định trực tiếp) - Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 
154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, đề nghị cơ 
quan soạn thảo điều chỉnh lại tên gọi của dự thảo cho phù hợp như sau: “NGHỊ 
QUYẾT - Về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”.

 - Căn cứ ban hành văn bản: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung cho 
đầy đủ và viết lại dòng căn cứ thứ nhất cho đúng quy định như sau: “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;”. Theo quy định tại khoản 3, Điều 61 Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “3. Căn cứ ban hành văn 
bản được thể hiện bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ 14, trình bày dưới 
phần tên của văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy 
(;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm(.). Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo hiệu 
chỉnh lại phần kết thúc dòng căn cứ thứ hai bằng dấu chấm phẩy ( ; ) và dòng kết thúc 
phần căn cứ cuối cùng là dấu chấm ( . ) cho phù hợp. Đồng thời, bổ sung thêm vào 
phần căn cứ văn bản: “Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ 
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trưởng Bộ Công Thương 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 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.”

- Về hiệu lực của văn bản: Dự thảo Nghị quyết: “Nghị quyết này đã được Hội 
đồng nhân dân  tỉnh Quảng Nam khoá…., kỳ họp thứ …thông qua ngày…tháng …năm 
2021 và có hiệu lực từ ngày… tháng…  năm 2021” là đúng quy định.Tuy nhiên, cần 
lưu ý hiệu lực thi hành của văn bản không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, 
để xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản cho phù hợp. 

3.Về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản:
a)  Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo về ngôn ngữ theo quy định tại 

khoản 1, Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
b) Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Phù hợp với Mẫu số 16. Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (quy định trực tiếp) - Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, 
tại dòng cuối, phần chữ “Lưu” đề nghị thực hiện đầy đủ theo Khoản 2, Điều 67, Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, bổ sung thêm vào nơi 
nhận: “Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp” để thực hiện kiểm tra theo quy 
định và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không sử dụng đường kẻ ngang dưới khoản 
2 Điều 5 của dự thảo Nghị quyết và chỉnh lại dòng hiệu lực của văn bản không in 
nghiêng, hiệu chỉnh lại như sau: “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam khoá…., kỳ họp thứ … thông qua ngày…tháng …năm 2021 và có hiệu 
lực từ ngày … tháng … năm 2021./.”.

III. KẾT LUẬN
Đề nghị Sở Công thương nghiên cứu các nội dung thẩm định tại mục II của Báo 

cáo này để tiến hành hoàn chỉnh dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 
hành Nghị quyết Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với quy định của pháp luật 
hiện hành; đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để 
theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết  
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025./.   

Nơi nhận:                  KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Công thương;       
- Lãnh đạo Sở;                   
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL.    
      
                                                                                                             
                                                                                                                  #ChuKyLanhDao
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