
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT 
V/v triển khai, thực hiện Nghị 

định số 66/2020/NĐ-CP ngày 

11/6/2020. 

Thành phố Cao Bằng, ngày          tháng 7 năm 2020 
 

 
Kính gửi:   

- Các phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và 
môi trường Thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 
 

Thực hiện Công văn số 859/VP-KT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 6 năm 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 (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 

năm 2020). Để công tác triển khai, thực hiện Nghị định được tốt, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã theo chức năng 

nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 

11/6/2020 của Chính phủ, khi Nghị định có hiệu lực thi hành. 

- Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

cho UBND thành phố thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành 

phố. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên 

cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Công thương; 

- TT Thành ủy, HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Chánh VP, các Phó Chánh VP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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