
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 679 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện 

Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 28/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

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 được ban hành kèm theo 

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

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII về một số chính sách phát triển công nghiệp, 

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

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 220/SCT-

QLCN ngày 25/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định hướng dẫn thực 

hiện Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 28/7/2018 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 được ban hành kèm theo quyết định số 3737/QĐ-

UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh như sau: 

1. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 7, như sau: 

“b) Đối với phần diện tích, hạng mục chưa được đầu tư, nhà đầu tư tiến 

hành đầu tư theo quy định và đề xuất hỗ trợ theo Điều 6, Quy định này”. 

2. Bổ sung, sửa đổi khoản 2 điều 14, như sau:  

“2. Nội dung và mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 12 

và khoản 2, điều 13 Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh”.  

3. Bãi bỏ khoản 1, Điều 13. 

4. Sửa khoản 3, Điều 17, như sau: 

“3. Các nội dung thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 

86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 có hiệu lực được xem xét, hỗ trợ theo 

hướng dẫn tại Quy định này. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=189/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1


 

 

Hằng năm, UBND tỉnh cân đối nguồn lực, ngân sách được phân bổ để xác 

định tiêu chí, danh mục ưu tiên hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

thực tế”. 

5. Các nội dung khác giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 

3737/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

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

ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - 

vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó Văn phòng; 

- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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