
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /SCT-QLCN    Hà Nam, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v đăng ký tham gia Chương 

trình phát triển Công nghiệp hỗ 

trợ năm giai đoạn 2021-2025 

 

 

Kính gửi:   - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
  

Thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: số 2128/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc Ban hành chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 và số 18/2022/QĐ-UBND ngày 

29 tháng 6 năm 2022 về việc Ban hành quy chế quản lý kinh phí phát triển công 

nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ 

trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Mục tiêu của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ là hỗ trợ nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công 

nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và 

công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ.  

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai phổ biến 

thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia Chương trình và 

đăng ký Đề án tham gia Chương trình gửi về Sở Công Thương trước ngày 

15/9/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý công nghiệp – Sở 

Công Thương tỉnh Hà Nam (Ông Nguyễn Việt Anh, Di động: 0941. 668.989, 

gmail: vietanh276.sct@gmail.com) 

(Sở Công Thương gửi kèm Quyết định  số 2128/QĐ-UBND  và Quyết định  số 

18/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh)./. 
 

Nơi nhận:                       KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c);                          
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 
                       

       

    

 

           Hoàng Chí Dũng 
                         

mailto:vietanh276.sct@gmail.com
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