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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ YÊN
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 102/NQ-HðND

Phú Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ðiều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên
ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị
ñịnh số 04/2008/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP;
Căn cứ các Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ: Số 122/Qð-TTg ngày 29
tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ñến năm 2020; số 880/Qð-TTg ngày 09 tháng 6 năm
2014 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam ñến
năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030; số 2146/Qð-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014
về việc phê duyệt ðề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện ñại hóa và phát triển bền vững giai ñoạn ñến năm 2020, tầm nhìn
ñến năm 2030;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và ðầu tư: Số 01/2012/TT-BKHðT
ngày 09 tháng 02 năm 2012 hướng dẫn xác ñịnh chi phí cho lập, thẩm ñịnh và công
bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh
vực và sản phẩm chủ yếu; số 05/2013/TT-BKHðT ngày 31 tháng 10 năm 2013 về
việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, ñiều chỉnh và công bố quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ
yếu; Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công
Thương quy ñịnh về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, công bố,
quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại;
Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên
ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các ñại biểu hội ñồng nhân dân
tỉnh tại kỳ họp,

