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Bắc Kạn, ngày       tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp 

thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 
trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

 Căn cứ Thông báo số 227-TB/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị 
trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm 

soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình 

số 17/TTr-BQL ngày 27/10/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp 

thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh như sau: 

1. Giữ nguyên tên gọi: Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp. 

2. Tổ chức lại mô hình Trung tâm từ có phòng trực thuộc thành Trung tâm 

không có phòng trực thuộc. 

Điều 2. Giao Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo thực 

hiện sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm sau khi tổ chức lại Trung 

tâm; thực hiện các nội dung về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát 

triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp tỉnh và những vấn đề có liên quan khác 

bảo đảm đúng quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ 

tầng và Dịch vụ khu công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, Lệ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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