
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số:   1171 /UBND-KTHT 

V/v đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến 

công năm 2020 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Đức Thọ, ngày  28    tháng 5 năm 2020 

                          
Kính gửi: 

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Công Thương, 

 

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

Khuyến Công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/NĐ-CP; Quyết định 

số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban 

hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn Hà Tĩnh.  

Thời gian qua, các doanh nghiệp đã đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất 

sản phẩm có số lượng lớn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động 

địa phương, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

Hiện nay, các doanh nghiệp đã xây dựng Đề án và triển khai thực hiện đầu 

tư hệ thống trang thiết bị, dây chuyền để sản xuất, chế biến các sản phẩm. Để 

khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển, UBND huyện kính đề nghị 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ 

khuyến công Địa phương năm 2020 cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Đức Thọ (có danh sách kèm theo).  

Các loại máy móc thiết bị mua sắm xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến 

công đảm bảo mới, chất lượng tốt và chưa được hỗ trợ bất kỳ từ nguồn kinh phí 

nào của nhà nước về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 

Kính mong nhận được sự quan tâm xem xét./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài Chính; 

- TT KC&XTTM Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- CVP Cấp ủy-Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, KTHT.  

+ Gửi VB Giấy+Điện tử. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   
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Đặng Giang Trung 
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