
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

––––––  

Số:  58 /2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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–––––––––––––––––––––––––  

Bắc Giang, ngày  29  tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư  

bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành  

kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021  

của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang 

–––––––––– 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;  

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của  

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 

thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

167/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 và Công văn số 3738/SKHĐT-

KTĐN ngày 28 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về 

đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 

của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 như sau: 
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“1. Quy định này quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, gồm: Lập, phê duyệt, công bố 
danh mục dự án đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (bao gồm các dự án đầu 

tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và dự án đầu tư theo quy định của pháp 

luật về xã hội hóa không phân biệt quy mô diện tích đất sử dụng); chấp thuận 

chủ trương đầu tư, lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư (thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh); đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.”  

2. Thay thế cụm từ “Dự án đầu tư có sử dụng đất” bằng cụm từ “Dự án 

đầu tư” tại tên Chương II, Điều 3, Điều 8. 

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 

a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước đề xuất dự án (là cơ quan Nhà nước 

được giao lập đề xuất dự án đầu tư) nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo quy định, trong đó có 01 bộ gốc về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước đề xuất dự án 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND cấp huyện (gọi chung là các 

đơn vị) có liên quan; 

c) Đối với trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất, nếu cần phải làm rõ 

địa điểm thực hiện dự án thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn 

bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm 

phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế vị trí đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư và sao gửi biên bản cho các cơ quan được xin ý kiến; 

d) Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến đánh giá nhu 

cầu sử dụng đất của dự án kèm theo ý kiến về chủ trương đầu tư dự án; các đơn 

vị được xin ý kiến có trách nhiệm cho ý kiến về các nội dung có liên quan do 

đơn vị quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét thẩm định. 

UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất; quy hoạch xây dựng và quy hoạch liên quan khác (nếu có) tại vị trí 

đăng ký đầu tư của nhà đầu tư cùng với văn bản tham gia ý kiến gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 

và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị; quá thời hạn được xin ý kiến mà không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì 

được coi là đồng ý với đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của nhà đầu tư và 

phải chịu trách nhiệm về các nội dung được xin ý kiến; 

đ) Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy 

định tại điểm a khoản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình 

UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 
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Đối với các dự án còn có ý kiến không thống nhất giữa các cơ quan liên quan 

hoặc còn nội dung chưa được làm rõ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị xem xét quyết định (nếu cần thiết); 

e) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 

định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét quyết định chấp thuận 

hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nêu rõ lý do.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1. Các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư quy định tại các điểm a, b, d khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư và 

các điểm a, b, d, đ khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (trừ các dự án 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy định này); các dự án thuộc trường hợp 

quy định tại điểm b khoản 5 Điều 7 Quy định này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư 

1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 

dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được 

sửa đổi tại khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP). 

2. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh 

nghiệm của các nhà đầu tư. 

3. Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức thực 

hiện theo một trong các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 Điều này. 

4. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch 

UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và triển khai thực 

hiện đấu thầu theo quy định tại Điều 7a Quy định này. 

5. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ 

về năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một 

nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án 30 ngày kể từ ngày 

danh mục dự án được đăng tải gia hạn. Sau khi gia hạn, căn cứ kết quả đánh giá 

sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì triển khai thực hiện như sau: 

a) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu thì thủ tục tiếp 

theo thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 4 Điều này; 

b) Trường hợp vẫn chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng 

lực, kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư (đối với dự án đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư) theo quy định của pháp luật về đầu tư.” 

6. Bổ sung Điều 7a như sau: 

“Điều 7a. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1. UBND cấp huyện là Bên mời thầu, tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà 
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đầu tư, hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đề xuất nhà đầu 

tư trúng thầu. Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu xác định giá sàn nộp ngân 

sách nhà nước (m3) theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 47 Nghị định 

số 25/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 

09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất (Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT). 

2. Thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) trong bước lập hồ sơ 

mời thầu được thực hiện như sau: 

a) UBND cấp huyện lập hồ sơ xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước 

(m3), gửi Sở Tài chính để thẩm định; 

b) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính thẩm 

định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3), gửi UBND cấp huyện để làm cơ sở 

lập hồ sơ mời thầu dự án. 

3. Hồ sơ trình thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3): 

a) Tờ trình đề nghị thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3); 

b) Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của cấp 

có thẩm quyền, kèm theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; 

c) Hồ sơ chủ trương đầu tư dự án hoặc danh mục dự án đầu tư được phê 

duyệt (nếu có); 

d) Bảng tổng hợp chi tiết từng phiên đấu giá quyền sử dụng đất thành 

công tại các khu đất, quỹ đất, thửa đất đáp ứng điều kiện tại điểm b khoản 1 và 

điểm b khoản 2 Mục 3 Phụ lục VIII kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT. 

Trường hợp nơi thực hiện dự án không có khu đất, quỹ đất, thửa đất đáp 

ứng điều kiện để tham chiếu xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) thì 

nêu rõ trong Tờ trình đề nghị thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước; 

đ) Thuyết minh tính toán dự kiến thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 

quy định tại điểm g khoản 2 Điều 47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. 

4. Trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu 

tư dự án theo quy định tại Chương IV Nghị định số 25/2020/NĐ- CP. 

5. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện đàm phán, ký kết 

hợp đồng dự án với nhà đầu tư sau khi có kết quả phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư.  

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có văn 

bản khác thay thế. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, UBND cấp 

huyện gửi Hợp đồng dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát.” 

7. Bổ sung Điều 7b như sau: 

“Điều 7b. Xác định giá trị ΔG, k để xác định giá sàn nộp ngân sách 

nhà nước (m3) 

1. UBND các huyện, thành phố xác định giá trị ∆G, k theo Phụ lục VIII 

kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT để xác định giá sàn nộp ngân sách 

nhà nước (m3). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-347400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-347400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
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2. Khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu để xác định giá sàn nộp ngân 

sách nhà nước (m3) 

a) Việc xác định khu đất, quỹ đất, thửa đất tham chiếu được thực hiện theo 

hướng dẫn tại Mục 3, Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT; 

b) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện nơi thực hiện dự án không có 

khu đất, quỹ đất, thửa đất đáp ứng điều kiện tại điểm b khoản 1 Mục 3, Phụ lục 

VIII kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT, sử dụng khu đất, quỹ đất, thửa 

đất thuộc đơn vị hành chính của tất cả các huyện giáp ranh với đơn vị hành 

chính cấp huyện nơi thực hiện dự án để tham chiếu; 

c) Trường hợp đơn vị hành chính cấp tỉnh nơi thực hiện dự án không có 

khu đất, quỹ đất, thửa đất đáp ứng điều kiện tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 

2 Mục 3, Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT, sử dụng khu 

đất, quỹ đất, thửa đất có kết quả đấu giá trong vòng 05 năm trước ngày phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; 

d) Trường hợp địa phương xác định có diễn biến bất thường của giá đất và 

đã thực hiện điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì 

được phép không tham chiếu các khu đất, quỹ đất, thửa đất có tỷ lệ tăng qua đấu 

giá cao hơn 20% so với mức tăng bình quân sau trúng đấu giá của các khu đất, 

quỹ đất, thửa đất tham chiếu.” 

8. Bổ sung điểm e vào khoản 2 Điều 8 như sau: 

“e) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, danh sách 

nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, giám sát 

hoạt động đấu thầu.” 

9. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 8 như sau: 

“b) Tham gia thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 

nhà đầu tư và các thủ tục khác theo quy định của Luật Đầu tư và Quy định này. 

Chịu trách nhiệm đánh giá nhu cầu sử dụng đất, hình thức giao đất, cho thuê đất 

đối với các dự án có sử dụng đất; thẩm định về điều kiện Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tác động của dự án tới môi trường; việc quản 
lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản và các nội dung liên quan khác thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của ngành;” 

10. Bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 8 như sau: 

“c) Thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) trong hồ sơ mời thầu 

của các dự án theo đề nghị của UBND cấp huyện.” 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 1 như sau: 

“1. Cung cấp thông tin về địa điểm cho các nhà đầu tư; hỗ trợ các nhà đầu 

tư trong quá trình tìm hiểu, lập dự án đầu tư”. 

b) Bổ sung khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12 như sau: 

“9. Có trách nhiệm rà soát, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
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trúng đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo gửi Sở Tài chính để tổng hợp xác định 

thông số đầu vào ∆G, làm cơ sở tính toán giá trị theo quy định. 

10. Là bên mời thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, tổ 

chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đề xuất nhà đầu tư trúng thầu. Trường hợp 

dự án thực hiện trên địa bàn từ hai đơn vị cấp huyện trở lên thì bên mời thầu để 

lựa chọn nhà đầu tư là Ủy ban Nhân cấp huyện nơi có tỷ trọng diện tích đất thực 

hiện dự án lớn nhất. 

11. Đàm phán, ký kết hợp đồng dự án; thực hiện quản lý, giám sát toàn 

diện trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án. 

12. Đôn đốc nhà đầu tư trúng thầu nộp ngân sách nhà nước giá trị M3” 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau: 

“2. Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Hợp đồng dự 

án, các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, pháp luật có liên quan và 

Quy định này. Thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo thông báo của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của 

hợp đồng dự án”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định 

được viện dẫn trong Quyết định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế 

thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ 

quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như khoản 3 Điều 2; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (b/c); 

- Vụ Pháp chế các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, XD (b/c);  
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ (b/c);  

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;  

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể CT-XH tỉnh;  

- Văn phòng Tỉnh uỷ và cơ quan thuộc Tỉnh uỷ;  

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;  
- Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;  

- Huyện uỷ, Thành uỷ, UBND các huyện, thành phố;  

- Các tổ chức hội doanh nghiệp;  
- VP UBND tỉnh: 

+ LĐVP, các phòng, đơn vị trực thuộc;  

+ Trung tâm thông tin (đăng tải); 

+ Lưu: VT, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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