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QUYET ]MNH 
V vic phê duyt ni dung tài 1iu on tp thi phông van Vông 2) ,  

kr xét tuyên viên chuc lam vic ti Trung tam Khuyên cong và Tir van 
phát triên cong nghip thuc S& Cong Thtro'ng näm 2020 

CHU TICII 1101 BONG XET TUYEN VIEN Cii(J'c NAM 2020 

Can ct'Nghj dinh sá 115/2020/ND-CT ngày 25/9/2020 cia ChInhphü quy 
djnh ye tuyên ding, sz'r diing và quán l viên chi'c; 

- Can cii' Thông tvr so' 15/2012/TT-BlVVngày 25/12/2012 cüa Bç5 Ni v Hwóng 
dan ye tuyên c4ing,  /g ket hQp dông lam vic và den bi chI phi dào tgo, bOi dwông 
dói vó'i viên cht'c; Thông tzt so 03/2019/2T-BNVngày 14/5/2019 cia B3 N5i vy sa 
ä'ôí, bô sung mç5t so quy djnh ye tuyên dyng cong chz-c, vien ch&c, náng ngch cong 
chjc, tháng hang chi'c danh nghé nghip viên chz'c và thi!c hin ché d(5 hçrp dông 
m(5t so loii cOng vic trong cci quan hành chinh nhà nithc, don vj s nghip cong 
l 2p; Thông tw so 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cz'ia Bç5 Nç3i vy ban hành Quy 
ché tO chic thi tuyén, xét tuyên côngchtc, viên chic, thi nâng ngçich cOng chic, thi 
hoc xét tháng hqng chüc danh nghê nghip viên chi'c; N5i quy thi tuyên, xét tuyên 
cOng chü'c, viên chi'c, thi nâng ngch cong chL'cc, thi hoc xét tháng hgng chü'c 
danh nghê nghip viên chi'c, Quyêt djnh sO 1066/QD-BJ'TV ngày 10/12/2020 cia 
Bç5 Ni vy ye vic cOng ho thi, tyc hành chInh quy djnh tçii Nghj dfnh  sO 
115/2020/ND-CF ngày 25/9/2020 cia ChInhphi ye twyên dyng, sic dyng và quán 
l,3 viên chz'c thu5c phçm vi chjc náng quán l3 n/ia nithc cia Bç5 NQi vy; 

Can cii Quyê't dinh  sO' 514/QD-UBND ngày 31/01/2020 cia UBND thành 
phO Ha N5i ye vic phê duyt các quy trInh nç5i bt5 giái quyêt thi tyc hành chInh 
li'zh vy'c cOng chiic, vien chiic, tO ch&c hành chInh, dun vj sit nghip, chInh 
quyên dia phwong thuç5c phçm vi chiic nàng quán lj cia So' Nç3i vy thành phO 
Ha N5i; 

Can cii Quyê't djnh so' 5435/QD-UBND ngày 04/12/2020 cia UBND thành 
phô Ha Ni ye vic phê duyt chi tjêu yà ban hành Ke hogch tuyén dyng viên 
chiic lam yjéc tai Trung tam Khuyên cong và Tw van phát triên cong nghip 
thu5c So' Cong Thu'ong näm 2020, 

Can cii Quyé'z' d/nh sO' 33/QD-SCT ngày 29/01/2021 cia SO' Cong Thu'o'ng 
Ha Nç3i ye vic thânh 1p  Hói dOng xét tuyén viên chiic lam yic tçii Trung tam 
Khuyên cOng và Tu' van phát trién cOng nghip thuç5c SO' COng Thwong Ha Nç5i 
nàm 2020; 

Theo d nghj cia Giám dc Trung tam Khuye'n cOng và tu' van PTCN tgi 
van ban so 51/TTKC-THC ngày 03/3/202 1 ye vic xdy dy'ng ni dung phOng 
van ye náng lu'c, trInh do chuyên mOn, nghip vy xét tuyên viên chiic nárn 2020 
và dê nghj cza Chánh Van phOng SO' - Phó Cha tich  H5i dOng xét tuyên viên 
chiic nám 2020. 



ffTh Phiro'ng Lan 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phé duyt ni dung tâi 1iu on t.p thi phOng vn (Vông 2) k' xét 
tuyên viên ch(rc lam vic ti Trung tam Khuyen Cong và Tir van phát triên Cong 
nghip thuc S Cong Thucmg näm 2020 (cóphzt lc kern theo). 

Diu 2. Ni dung on tp duc dáng tái Cong khai trên trang thông tin din 
tlr cüa Si Cong Thrnmg Ha Ni die thI sinh biêt và on tap. 

EDiêu 3. Quyt dlnh  nay có hiu lrc k t ngày k. 

Chánh Vn phàng SO', Giám dc Trung tam Khuyn Cong và tix vn phát 
triên cong nghip, các thành viên trong Hi diOng xét tuyên và các thI sinh dãng 
k dir tuyên chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'inhân: 
-Nbirdiêu3; 
- S Nôi vi Ha Ni; 
- Các die LäiIIh dao S; 
- Ban Giám sat 
- ITKC&TVPTCN; 
- Lu'u VT, HDXT. 



THI PHONG VAN (VONG 2) 
C NAM 2020 

-HDXT ngày t5' 1.3 /202 1 
iên chüc näm 2020) 

DANH MVC  NOI DUNG T 
K(XETT, 

(Kern theo Quy& ctinh 
cüa Chü tjch H 

A. PHN KIiN TH15'C CHTING (dành cho tt cá các vj tn tuyên ding): 

1. Lut Viên chiirc s 58/2010/QH12. Lut si'ra dM, b sung mt so diêu cüa Lut 
Can b, cong chiirc và Lut Viên chirc 52/2019/QH14 ngãy 25 tháng 11 närn 2019: 
(grn: Chuo'ng I; chucrng II, rnic 1, 2, 3, 4, 6 chuong Ill Luat viên chirc 2010; Dieu 2 
Lut 52/2019/QH14); 

2. Lut lao dng s 45/20191QH14; (gm: Diu 13, 14, 20;168, 169); 

3. Nghj dinh s 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa Chinh phü ye tuyn dmg, 
sir ding và quàn l viên chi'rc; (gorn: Chwng I; Miic 5, 6 chrnmg II); 

4. Nghj dnh s 27/2012/ND-CP ngày 06/4/2012 cña Chinh phi1 v xül k3 lut 
viên chuite; Nghj djnh so 112/2020/ND-CP ngày 18/9/2020 cña Chinh phü ye xuir l k 
1u.t can b, cOng chüc, viên chi'rc; (gOm: Muc 3, Chuong II; miic 4 Chuong III Ngh 
djnh so 1 12/2020/ND-CP); 

5. Thông liz lien tch s 16/20 1 1/TTLT-BCT-BNV ngày 05 tháng 4 nám 2011 
huo'ng dan chuirc nàng, thirn vi, quyn han,  co cu t chi'rc vã biên ché côa Trung tarn 
Khuyên cong va Tu van phat triên cong nghip trrc thuc S0 COng Thucmg; (gom: 
Diu 2, diêu 3, diêu 4); 

6. Quyt djnh s 39/2016/QD-UBND ngày 08/9/2016 cüa LJBND thành phô Ha 
Ni quy dinh chiirc näng, nhim vi, quyên han  va co câu to chuirc cuiia S Cong Thuong 
thánh phô HàNi. (gôm: Diêu 1, diêu 2, diêu 3); 

7. Quy&dnh s 3191QD-UBND ngay 16/01/2017 cüaUBNDThànhphôHàNi 
ye vic sap nhp Trung tam Ti& kim nang luçing; Ban Quãn l dâu liz phát triên eãc 
ciim, diem cong nghip, tiêu thu cong nghip vao Trung tam Khuyên cong và Tu van 
phát triên cOng nghip và th chüc lai Trung tam Khuyên cong và Tu van phát triên cOng 
nghip trtc thuc S Cong thuong thành phô Ha Ni. (gom: Diêu 1, diêu 2, diêu 3); 

8. Quyt dinh s 295/QD-SCT ngày 24/3/20 17 cña Sâ Cong thuong Ha Ni ye 
Ban hành quy djnh nhirn vii các phông thuc Trung tam Khuyên cong và Tu van PTCN 
trijc thuc Sâ Cong Thuong TP. HàNi; (gOm: Miic 1, rniic 2, miic 3). 

B. PHN IN TH(JC CHTJYEN MON TIIEO Vi TRI VIC LAM 

I. Vj TRI VIC LAM TO CHU'C NHAN S 

1. Lut Viên chute s 58/2010/QH12. Lut suira di, b sung mOt so diêu cuta Lut 
Can b, cOng chuirc và Luât Viên chute 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 nàm 2019; 
(gOrn: Chuong I; chuong II; mic 1 chuong III; diêu 25, 26, 27 muc  2 Chuong III; diêu 
31 miic 3 chuong III; diu 33, 34, 35 muc 4 chuong ifi; dieu 41, 43, 43 mic 6 chucmg 
III Luâtviên chute 2010; Dieu 2 Luât 52/2019/QH14); 

2. Lut lao dng s 45/2019/QH14; (gm: Diu 5, 6, 13, 14, 20; 98, 139, 168, 169); 

3. Nghj dinh sê 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa Chinh phut ye tuyên diing, 
suit diing và quàn 1 viên chute; (gm: Chuong I; Miic  1, 4, 5, 6 chuong II; Diêu 28, 29, 



30 , 31 miic 2 chirmg III; diu 43, 44, 45 muc 3 chuong III; diu 57, 58, 59 miic 5 
chizing III; diêu 61 chiwng IV); 

4. Nghj dtnh  s 27/2012/ND-CP ngây 06/4/20 12 cüa ChInh phi'i v thI2 k 1ut 
viên chiirc; Nghj djnh s 1 12/2020/ND-CP ngày 18/9/2020 cüa Chftth phñ ye x1r 1 k) 
1ut can b, cong chIrc, viên chi'rc; (gom: Miic 3, Chuang II; mlic 4 Chi.rcing III Nghj 
dnh sO 1 12/2020/ND-CP); 

5. Nghj dnh s 1 06/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa ChIrih phü quy djnh v v 
trIvic lam và so hrvng ngithi lam vic trong dm v sij nghip cong lap; (gom: Diêu 3, 
diêu 4, diêu 5); 

6. Ngh dnh s 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye 
thành lap, tO chiirc lai, giãi th &m vj sir nghip cong lip. igom: Diêu 4, diêu 5, diëu 6); 

7. Nghj dnh s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa ChInh phü ye chInh sách 
tinh gián biên chê; Nghi dnh sO 113/2018/ND-CP ngày 3 1/8/2018 cüa ChIrth phü si'ra 
doi, bô sung môt so dieu cüa Nghj djnh so 108/2014/ND-CP ngày 20 tháng 11 näm 
2014 cüa ChInh phü ye chInh sách tinh giãn biên chê; Ngh djnh so 143/2020/ND-CP 
ngãy 10/12/2020 cCia Chinh phü sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Ngh djnh so 
108/2014/ND-CP ngày 20 thãng 11 nam 2014 cüa ChInh phii ye chinh sách tinh giãn 
biên ché va Nghj djnh so 113/20181ND-CP ngày 31 tháng 8 nm 2018 cüa ChInh phü 
sira doi, bô sung môt so diêu cña Ngh dnh so 108/2014/ND-CP ngày 20 tháng 11 nthn 
2014 cüa Chirth phü ye chmnh sách tinh giãn biên chê; 

8. Thông tu s6 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B Ni vi ban hành Quy 
chê tO chirc thi tuyên, xét tuyên cong chi'rc, viên chiirc, thi nthg ngch cong chfrc, thi 
hoc xét thäng hang chirc danh nghê nghip viên chiirc; Ni quy thi tuyên, xét tuyên 
cong chi'rc, vién chi'rc, thi nng ngch cong chirc, thi hoäc xét thäng hang chiirc danh 
nghê nghip viên chi'rc; 

9. Quy& djnh s 14/2017/QD-UBND ngày 13/4/2017 cüa UBND thành ph Ha 
Ni Quy dinh ye phân cap quân l'i to chfrc b may, cong chc, viên chüc và lao dng 
hqp diông trong trong các don v sr nghip cong 1p thuc UIBND thành phô Ha Ni. 

II. VI TRI VIC LAM K TOAN 

1. Luât ngân sách nhà rnthc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (gm: Chirnng I: 
Diêu 5, 7, 8, 9, 10; Chixmig II: Diu 29, 30, 31, 32, 33, 34); 

2. Lust  k toán s 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (gm: Chirong I: Diêu 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 13; Chuong II: Diêu 27, 28, 29, 30, Chirnng III: Diu: 50, 51, 52, 53, 54); 

3. Lust BBXR s 58/2014/QH13 (gm: Diu: 4, 5, 6, 7, 20, 21, 26, 28, 31, 32, 33, 
97,98); 

4. Nghj djnh s 141/2016/ND-CP ngãy 10/10/2016 cña Chinh phñ quy djnh co' 
che tir thu cüa don vi sir nghiêp cong 1p trong lTnh vijc sir nghip ki.rth tê yà sunghiêp 
khác (gom: Diêu 14, 15, 16, 17, 18); 

5. Ngh djnh sé 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa Chiinh phü quy dnh chi tiêt 
thi hành môt so diêu cüaLuât du thu (Diu 8,9, 10, 12, 15, 17, 23); 

6. Thông ti.r s 36/2018/TT-BTC ngãy 30/3/2018 cüa B tâi chinh Huâng d.n 
vic 1p dli toán, quán l, sir dung yà quyêt toãn kinh phi dành cho cOng tác dào tao,  bOi 
dirO'ng can b, cOng chi'rc, viên chirc (gOm: Diéu 5,6,7,8); 

7. Thông tu s6 111/2013/TTBTC ngày 15/08/2013 cüa BO Tài chIrih huâng dn 



v chfnh sách thu thu nhp cá nhân và mt s nguyen tc chung ye quân 1 thuê TNCN 
(gm: Diêu: 25, 26, 27, 28); 

8. Thông lit s 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cüa B Tài chInh quy dnh chê 
d Cong tác phi, ch dO chi hOi  nghj (gOm: Diëu: 6,7,8,9,10,11); 

9. Thông tix s 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 cüa BO Tài chInh v HixOng 
dn ch dO kê toán hành chinh sx nghip (gom: Diéu: 5, 6, 7, 8). 

ff1. V[ TRi V[C LAM QUAN L' PHONG TRU'NG BAY VA GI(L THIeU 
SAN PHAM LANG NGH1: 

1. Nghj dnh s 45/2012/ND-CP ngày 21/5/20 12 ciXa ChInh phü ye Khuyên cong 
(gôm: Diêu 1, Diêu 4); 

2. Thông tir 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/20 12 cüa BO Cong thucmg quy dnh 
chi tiêt mOt so nOi dung cüa Nghj djnh so 45/2012/ND-CP ngày 21/5/2012 cüa ChInh 
phü ye Khuyen Cong (gOm: Diêu 4); 

3. Thông lit s 20/2017/TT-BCT: BO Cong Thucmg Sira dii, b sung mOt so diêu 
cña Thông tir so 46/2012/TT-BCT ngày 28 thang 12 näm 2012 cüa BO Cong Thirnng 
quy dnh chi tiêt mOt so ni dung cüa Nghj djnh so 45/2012/ND-CP ngày 21 thong 5 
näm 2012 ciXa ChInh phü ye khuyên cong (gôm: Khoân 2, khoàn 3 — Diêu 1); 

4. Thông lit s 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 hixóng dn lip,  quãn 1 sir dmg 
kinh phi khuyên cong (gom: Diéu 8); 

5.Thông lix s 26/2014/TT-BCT ngày 28 thang 8 näm 2014 cüa B tnx&ng BO 
Cong Thuong quy djnh ye vic tO chiXe bInh chQn san phm cong nghip nông thôn tiéu 
biêu (gom: Diêu 4, Diêu 5, Diêu 6, Diêu 7); 

6. Thông lit s 14/2018/TT-BCT Süa di, b sung mOt  s diu cüa Thông ti.x 
sO 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 näm 2014 ciXa BO tnxâng BO Cong Thixong quy 
dinh ye viec to chiirc bInh chçn san phâm cong nghip nOng thôn tiêu biêu (gom: Khoán 
3,khoãn4—Diêu 1); 

7. Quyt dnh 920/QD-BCT ngày 16/4/2019 cüa bO Cong Thiwng v vic ban 
hành tiêu chi diem gii thiu va ban san phm thuOc  Chiwng hmnh Mi x mOt  san phâm 
giai dotn 20 19-2020; 

8. Quyt djnh 21/2019/QD-UBND Ban hành "Quy ch quãn 1hnh phi khuyen 
cong và mirc chi cho các hot dng khuyên công" thành phô Ha NOi  (gom: Diéu 2, Diêu 
5, Diêu 6, Diêu 7); 

9. Quy& dnh s 559/QD-TTKC ngày 31/12/2020 ciXa Trung tam Khuyên cong 
và Tix van PTCN ye vic ban hành Quy ch quail 1, diêu hành thI diem "Diem trtrng 
bay, giâi thiu và quãng bá san phâm OCOP Thu do" ti Trung tam Khuyên cOng và Tu 
van PTCN thuOc  Sâ Cong Thuong Ha NOi. 

IV. \Tf  TRi VIEC LAM MYN CONG 

1. Nghj djnh st 45/2012/ND-CP ngày 21/5/20 12 ciXa ChInh phU v Khuyn cong 
(gOm các diêu: 1,2,3,4,7,14,16); 

2. Thông lix 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 cüa BO Cong thixctng quy djnh 
chi tiêt mOt  sO  nOi  dung cüa Nghj djnh sO 45/2012/ND-CP ngày 21/5/2012 cüa Chinh 
phü ye Khuyên cong (gOm các diêu: 2,3,4,7); 

3. Thông lix s 20/2017/TT-BCT: BO Cong Th'twng Sira d6i, b sung mOt  s diu 



cüa Thông tLr s 46/2012/Tf-BCT ngay 28 thâng 12 nAm 2012 ci:ia B Cong Thuang 
quy dirih chi tiêt mt so ni dung cüa Nghj dnh sO 45/2012/ND-CP ngày 21 tháng 5 
näm 2012 cüa Chinh phü ye khuyên cong (gôm: Diêu 1); 

4. Thông ttx s 28/2018/TT-BTC ngãy 28/3/2018 hrnmg dn lap, quãn 1 sü diing 
kinh phi khuyên cong (gom: Diêu 5); 

5. Quyt djnh 21/2019/QD-UBND Ban hành "Quy ch quãn 1 kinh phI khuyn 
cOng và mirc chi cho các hot dng khuyên công" thành phô Ha Ni (gom: Diêu 2, Diêu 
5, Diêu 6, Diêu 7); 

6. Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 nan-i 2016 cüa Chinli phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut ngân sách nhà nixc (gom: Diéu 43); 

7. Thông lit s 05/2019/TTLT-BKEDT ngày 29 tháng 5 nãm 2019 cta BO 
trithng B Kê hoch và Dâu tir hi.rong dn h trçt phát triên nguôn nhân 1c cho các 
doanh nghip nhO và viira (gOm: E)iêu 3). 

V. VT TRi VTC LAM TIET KLM NANG LU'qNG 

1. Lut Sr dung náng hrcmg tit kim và hiu qua s 50/2010/QH12 ngày 
17/6/2010. (gOm: Chiwng I; Chixong II; Chixong III; Chi.rong IV; Chuang V; Chirong 
VI; Chuoiig VIII; Chircrng IX; Chuong XI); 

2. Nghj djnh s 21tND-CP ngày 29/3/2011 cüa ThU tuâng ChInh phU ye quy 
dnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lut Sü Si:r diing näng hrcmg tiêt kim Va hiu qua; 
(gOm: Chirong III; Chuong IV; Chtrcrng V; Chirong VI); 

3. Thông lit s 02/20 14/]IT-BCT ngãy 16 /01/2014 cUa B Cong thuong Quy 
djnh các bin pháp sU diing nang lucmg tiêt kim và hiu qua cho các ngành cong 
nghip: Chi.rong I; Chiicmg II; Chuung III; 

4. Thông ttr s 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 cUa B Cong thirong quy dlnh 
ye vic 1p  kê hoach, báo cáo thirc hin kê hoach sU ding näng hrçmg tiêt kim và hiu 
qua; th?c hin kiêm toán näng hrçing: (gôm: Miic 2; Miic 3); 

5. Thông ti.r s 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 cUa Bt Xây drng ye yiêc ban 
hành quy chuân k5 thuât QuOc gia các cOng trinh xây dirng si'r ding nang hrçmg hiu 
qua (QCVN 09:20 17/BXD); (gôm: Miic 1, Miic 2 cUa QCVN 09:2O17IBXD); 

6. Quyt dinh s 280/QD-TTg ngày 13/3/20 19 cUa ThU tirOng CliInh phU phê 
duyt Chirong trInh quOc gia ye sU ding nang hrng tiêt kim và hiu qua giai do.n 
2019-2030;(gôm:Khoãn 1 —Diêu 1;Khoân3—Diêu 1); 

7. Quyt djnh s 889/QD-TTg ngày 24 tháng 06 nãm 2020 cUa ThU tirOng ChInh 
phU phê duyt Chuong trinh hành dng quOc gia ye san xuât và tiêu dUng ben v&ng giai 
do?n 2021-2030; (gom: Khoàn 2— Diêu 1; Khoân 3 — Diêu 1); 

8;  Quyt djnh s 3700/QD-UBND ngày 21/08/2020 cUa UBND Thành phô ban 
hành Kê hoch thirc hiên Chucmg trInh quôc gia ye si'r dng nang hxcing tiêt kim yà 
hiu qua giai doan 202 1-2025 trên dja bàn thành phO Ha Ni; (gom: Miic 1; Miic 3); 

9. Quy& djnh s 4052/QD-IJBND ngay 11 tháng 9 nãm 2020 y  yjéc ban hành 
Ke hoch thirc hin Chuong trmnh san xuât và tiêu dUng ben vng giai don 2021-2025 
trên dja bàn thành phô Ha Ni (gOm: Mtic 1; Miic 2; Miic  4). 

\/1. V TRI VIIC LAM T1f VAN PHAT TRIIN CONG NGHIP 

1. Lut Du lit cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/20 19; 



2. Nghj dinh s 68/2017/ND-CP ngày 25/5/2017 cüa Chmnh phü ye quãn 1, phát 
triên c11m Cong nghip (gm: diêu 1,3 chucing 1; diu 5,7,8,9,11,12,13,14,16,20,21 
chixcng 2); 

3. Thông tu 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 cüa B Cong thixoiig quy dnh, 
hi.râng dan thirc hin mt so ni dung cUa Nghj dnh so 68//2017/ND-CP ngày 25 tháng 
5 näm 2017 cüa Chinh phi ye quãn l, phát triên c1im Cong nghip (gôm: Diêu 
6,7,8,9,10 chrnmg 2; Diêu 16 chrnmg 3); 

4. Nghj djnh s 66//2020/ND-CP ngày 11/06/2020 cüa Chinh phü sira di, b 
sung mt so diêu cUa Ngh djnh so 68//2017/ND-CP ngày 25 thang 5 näm 2017 cüa 
Chinh ph ye quán 1, phát triên ciim Cong nghip (gOm: Miic 2, Diêu 5,6,8,9,15); 

5. Thông tir s6 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 cia B Cong thi.rmg Quy 
djnh, hix(ing dan thirc hin mt so nti dung cüa Nghi dnh so 68/2017/ND-CP ngày 25 
tháng 5 nm 2017 cüa Chinh phü ye quàn 1), phát triên ciim Cong nghip và Nghj djnh 
sO 66/2020/ND-CP ngày 11 tháng 6 nä.m 2020 cüa Chinh phü sfra dôi, bô sung rnt so 
diêu cita Nghj dlnh  so 68/2017/ND-CP (gom: Diêu 5,6,7,8,10 chuang 2; Diêu 14 
chiiong 3); 

6. Quyt djnh séi 105/2009/QD-TTg ngãy 19 thãng 8 näm 2009 cüa Thu tixâng 
Chinh phü ban hành Quy chê quan l cprn Cong nghip; 

7. Quyt dfrnh s 496/QD-.TJBND ngày 26/01/2018 cüa UBND thành ph6 Ha Ni 
ye vic phé duyt "De an phát triên san phm cong nghip chü 1rc thành phô Ha Ni den 
näm 2020, dinh hi.rOng tOi nAm 2025" (gm: Mic 2.2 phân II, b. Miic 2.3.2 phãn II; Mc 
2.4 phãn II; Mic 3.1.1,3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7. 3.1.8, 3.1.13 phãn Ill); 

8. Quyt dinh s 4303/QD-UBND ngày 24/9/2020 cña L}BND thành phô Ha Ni 
ye vic Ban hành Ké hoch thirc hin Dé an phát triên san phâm cOng nghip chü 1rc giai 
do?n 2021-2025 trên dja bàn thành phô Ha Ni. 
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