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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt các đề án khuyến công địa phƣơng Đợt 1 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; 

Thực hiện Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc 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 179/TTr-SCT ngày 

30/7/2019 (kèm hồ sơ), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt các đề án khuyến công địa phương Đợt 1 năm 2019 (chi 

tiết tại phụ lục kèm theo). 

Tổng kinh phí thực hiện các đề án: 2.335 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Nguồn khuyến công tỉnh hỗ trợ: 695 triệu đồng. 

- Nguồn đối ứng của các cơ sở: 1.640 triệu đồng. 

Điều 2. Giao Sở Công Thương triển khai thực hiện hỗ trợ, thanh quyết 

toán theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. 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; 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 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu VT, KT1. 
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DANH MỤC ĐỀ ÁN HỖ TRỢ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƢƠNG ĐỢT 1, NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh) 
 

ĐVT: Triệu đồng 

T

T 
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 cơ sở  

 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 

gạch không nung SIÊU NHẸ 

Ứng dụng máy móc tiên 

tiến vào sản xuất gạch 

không nung siêu nhẹ 

Hộ kinh doanh Nguyễn Công Kiên, 

CCN Trung Lương - TX.Hồng Lĩnh 
850 250 600 

2 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

đồ mộc 

Ứng dụng máy móc tiên 

tiến vào sản xuất đồ mộc 

Hộ kinh doanh Đặng Văn An,  

Làng nghề mộc Yên Huy - Can Lộc 
900 270 630 

3 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

đồ mộc dân dụng từ gỗ rừng 

trồng 

Ứng dụng máy móc tiên 

tiến vào sản xuất đồ mộc 

dân dụng từ gỗ rừng trồng 

Công ty TNHH Việt Quang,  

Thị trấn Đức Thọ - Đức Thọ 
585 175 410 

 Tổng cộng   2.335 695 1.640 
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