
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   707/UBND-KT&HT 
V/v góp ý vào Dự thảo Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh. 

Kỳ Anh, ngày  06  tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

Thực hiện Công văn số 3469/UBND-KT1 ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc giao góp ý Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau khi nghiên cứu 

và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Kỳ Anh tham gia ý kiến 

như sau: 

- Về hình thức: Nhất trí với hình thức trình bày của Dự thảo. 

- Về nội dung:  

+ Đối với nhiệm vụ Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 

doanh nghiệp công nghiệp: ngoài việc Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm thu hút đầu tư và phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, cần có chính sách hỗ trợ khuyến khích 

phát triển đối với các doanh nghiệp công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề 

truyền thống tại địa phương, nhằm phát huy năng lực nội tại và xây dựng hệ thống 

công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ngày càng bền vững; 

+ Đối với nhiệm vụ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan QLNN về 

công nghiệp các cấp: trên địa bàn huyện hiện nay nguồn cán bộ quản lý chuyên 

trách về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở tuyến huyện, xã còn thiếu, gây khó 

khăn trong việc quản lý cũng như xây dựng định hướng chính sách hiệu quả. Vì vậy 

cần bổ sung nguồn nhân lực này về cả chất lượng lẫn số lượng, tạo cơ cấu vững 

chắc cho hệ thống quản lý nhà nước tại địa phương. 

Trên đây là ý kiến góp ý của UBND huyện Kỳ Anh về Dự thảo Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, gửi Sở Công Thương xem xét và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

Gửi VB giấy và VB điện tử./. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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