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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 342/2005/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về quy trình tiếp 
nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh 
vào Khu thương mại Kim Thành, các cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải 

theo cơ chế 'một cửa' 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 
Điều 1. Công bố chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Quyết định số 342/2005/QĐ-UBND ngày 

11/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải 
quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh vào Khu thương mại Kim 
Thành, các cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải theo cơ chế 'một cửa'. 

  
Lý do: Cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới làm cho nội dung Quyết định số 

342/2005/QĐ-UBND ngày 11/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai không còn phù hợp. 
 
Điều 2. Các nội dung đã và đang thực hiện theo Quyết định số 342/2005/QĐ-UBND ngày 

11/7/2005, Ban quản lý các Cụm công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu thương mại Kim Thành thực 
hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 2909/UBND-TH ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh cho đến khi 
có quy định mới. 

 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư 

pháp, Trưởng Ban quản lý các Cụm công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu thương mại Kim Thành, 
Chủ dự án và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
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