
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 4096 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2019  

và phê duyệt các đề án khuyến công địa phƣơng Đợt 2 năm 2019 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 Bộ Tài chính về 

hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND 

tỉnh và Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh ban 

hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; 

Thực hiện Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh 

phê duyệt chương trình khuyến công địa phương đến năm 2020; Kế hoạch số 

116/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch khuyến công địa 

phương năm 2019; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 349/TTr-SCT ngày 

18/12/2019 (kèm hồ sơ), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2019, cụ thể: 

1. Ngừng thực hiện đối với 02 đề án: 

- Hỗ trợ xây dựng và đăng ký 02 nhãn hiệu sản phẩm. 

- Khảo sát, điều tra và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển thương hiệu 

cho một số sản phẩm công nghiệp nông thôn chủ lực đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo. 

2. Bổ sung 01 đề án: 

Hỗ trợ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty CP Đầu tư IDI 
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Điều 2. Phê duyệt các đề án khuyến công địa phương Đợt 2 năm 2019 

Tổng kinh phí thực hiện các đề án: 1.986  triệu đồng. 

Trong đó: 

- Nguồn khuyến công tỉnh hỗ trợ:  700 triệu đồng. 

- Nguồn đối ứng của các cơ sở: 1.286 triệu đồng. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 3. Giao Sở Công Thương triển khai thực hiện hỗ trợ, thanh quyết 

toán theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: 

Công Thương, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu VT, KT1.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

      Dƣơng  Tất  Thắng 
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DANH MỤC ĐỀ ÁN HỖ TRỢ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƢƠNG ĐỢT 2, NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /     /2019 của UBND tỉnh) 
 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Đề án Mục tiêu 
Tên đơn vị, địa chỉ đơn vị,  

địa điểm thực hiện 

Giá trị 

đầu tƣ 

Số tiền 

hỗ trợ  

Vốn đối ứng 

của các cơ sở  

I Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN 

1 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 

gia công hàng may công 

nghiệp 

Ứng dụng máy móc tiên 

tiến vào sản xuất hàng 

may mặc 

Công ty CP May xuất khẩu MTV 
CCN Bắc Cẩm Xuyên 

Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

1.176 300 876 

II Hỗ trợ liên doanh liên kết hợp tác kinh tế, phát triển CCN và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

1 

Hỗ trợ lập Quy hoạch chi tiết 

CCN Cổng Khánh 1, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh của 

Công ty CP đầu tư IDI 

Quy hoạch để xây dựng 

đồng bộ hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp 

Công ty CP đầu tư IDI Hà Tĩnh 

CCN Cổng Khánh 1 

Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

810 400 410 

 Tổng cộng (I+II)   1.986 700 1.286 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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