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

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
      Số:            /BQLKCN-QLĐT 
V/v Tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định 

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 

             Hà Nam, ngày          tháng  03  năm   2022 

  
 

 Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Hà Nam 
 

Ngày 28/02/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được 

Công văn số 262/SCT-QLCN ngày 28/02/2022 của Sở Công thương về việc 

xin ý kiến cho dự thảo Dự thảo Quyết định 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. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét bản dự thảo Quy chế, Ban quản lý các 

KCN có một số nội dung tham gia ý kiến như sau: 

1. Tại điều 5 của Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ (Văn bản được lấy làm căn cứ của Quy chế này) có một 

số nội dung, hoạt động được hỗ trợ mà Điều 6 của Quy chế chưa có, cụ thể các 

nội dung sau: 

- Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam với các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước; 

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tìm kiến, phát triển thị trường 

tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. 

Đề nghị tổ soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các nội dung trên. 

2. Dự thảo quy chế đang thiếu các nội dung liên quan tới quy định: Xây 

dựng đề án; Tiếp nhận, đánh giá đề án; Thẩm định và phê duyệt đề án; Điều chỉnh 

và chấm dứt thực hiện đề án (Các nội dung này có tại Chương III của Quyết định 

số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và nội dung liên 

quan tới Trách nhiệm của Đơn vị chủ trì (Điều 17 Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg) 

Để Quy chế đầy đủ và chặt chẽ hơn, thuận tiện trong việc áp dụng, đề 

nghị tổ soạn thảo bổ sung các nội dung nêu trên. 

 Trên đây là ý kiến của Ban quản lý các KCN gửi Sở Công thương cập 

nhật tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLĐT(H). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Trịnh Thế Mạnh 
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