
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:             /SCT - KC&XTTM      Hà Nam, ngày          tháng 8 năm 2022 

V/v tăng cường triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch, đề án ngành  

Công Thương trên địa bàn cấp huyện 

 

 
Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, 

thành phố. 

  

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong 

thời gian qua, Sở Công Thương đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ 

trợ về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tiết 

kiệm năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa … cho các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí được giao còn hạn chế nên việc triển khai 

thực hiện các chương trình chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc tiến 

thương mại, thương mại điện tử, tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu hàng 

hóa… nhằm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh còn ít, chưa đáp ứng được 

nhu cầu của các cơ sở. 

Để tạo điều kiện cho các sở sản xuất kinh doanh có thể tham gia triển khai 

thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc 

tiến thương mại, thương mại điện tử, tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu 

hàng hóa … của ngành Công Thương trên địa bàn cấp huyện, Sở Công Thương 

đề nghị phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chủ động 

xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cho năm 

2022 và các năm tiếp theo, báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét 

và bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện. 

Rất mong UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm./. 

 

Nơi nhận:                                         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   
- Lưu: VT, KC&XTTM.   
   
   
   

  Lê Nguyên Ngọc 



 


		2022-08-18T16:41:10+0700


		2022-08-18T16:44:43+0700


		2022-08-18T16:44:43+0700


		2022-08-18T16:44:43+0700




