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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hướng Hóa, ngày 04 tháng 10 năm 2018 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai tổ 

chức thực hiện công tác phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn huyện 

theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị (sao gửi kèm).  

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất: Căn cứ chức năng nhiệm vụ để tham mưu UBND huyện tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ quản lý các cụm công nghiệp đảm bảo hiệu quả.  

Tham mưu UBND huyện thực hiện Quy chế, chế độ báo cáo và xử lý công 

việc theo chức năng, thẩm quyền và quy định của UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP, CVT; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thuận 
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