HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2014

Số: 09/2014/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách khuyến khích phát triển
tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND
ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của
Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của
Chính phủ về khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của
Bộ Nông nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành
nghề nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT/BTC-BCT ngày 18 tháng 02
năm 2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý,
sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;
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Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày
09 tháng 7 năm 2014 về việc sửa đổi bổ sung nội dung chính sách khuyến khích
phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban
hành kèm theo Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND ngày 18 tháng
7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách khuyến khích phát triển tiểu
thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo
Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng
nhân dân tỉnh, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Mục I như sau:
“I. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên
địa bàn tỉnh, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh
doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là
cơ sở tiểu thủ công nghiệp).
2. Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý,
thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.
3. Các làng nghề được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định.
4. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nằm trong làng nghề áp dụng
sản xuất sạch hơn.”
2. Sửa đổi, bổ sung Mục II như sau:
“II. Ngành nghề được hưởng chính sách
- Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản, chế biến thực phẩm.
- Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, dệt, may, thêu, giày, dép,
hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí nhỏ.
- Sản xuất sản phẩm phục vụ nông nghiệp nông thôn gồm: Hóa chất, phụ
tùng, lắp ráp gia công máy cơ khí nông nghiệp.
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- Các lĩnh vực ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển công
nghiệp của tỉnh và được khuyến khích theo quy định của UBND tỉnh.”
3. Sửa đổi, bổ sung Mục III như sau:
“III. Nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích
1. Chi hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở tiểu thủ công nghiệp (Hợp
tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn
theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch kinh
doanh khả thi; dự án thành lập cơ sở tiểu thủ công nghiệp và chi phí liên quan
đến thành lập cơ sở tiểu thủ công nghiệp, cụ thể:
- Cơ sở tiểu thủ công nghiệp được thành lập tại địa bàn huyện Na Hang,
Chiêm Hoá, Lâm Bình mức hỗ trợ 05 (năm) triệu đồng/Hợp tác xã, tổ hợp tác;
03 (ba) triệu đồng/hộ kinh doanh.
- Cơ sở tiểu thủ công nghiệp được thành lập tại địa bàn huyện Hàm Yên,
Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang mức hỗ trợ 03 (ba) triệu
đồng/Hợp tác xã, 01 (một) triệu đồng/hộ kinh doanh.
2. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp thuộc ngành nghề nêu tại Mục
II Quy định này có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ
kinh phí thuê tư vấn lập thủ tục hồ sơ xin giao đất, mức hỗ trợ tối đa không quá
10 triệu đồng/cơ sở.
3. Chi hỗ trợ khuyến khích phát triển làng nghề
a) Tổ chức, cá nhân có công khôi phục nghề, giữ nghề, du nhập nghề mới
từ ngoài tỉnh về tạo thành làng nghề có quy mô sử dụng từ 100 lao động trở lên,
thời gian hoạt động ổn định từ 2 năm trở lên, được tôn vinh, khen thưởng theo
quy định hiện hành của pháp luật và được thưởng 50 triệu đồng/làng nghề.
b) Chi hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nằm
trong làng nghề có sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, áp
dụng quy trình sản xuất sạch hơn. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không
quá 200 triệu đồng/cơ sở.
c) Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong làng nghề đầu tư mở rộng, đầu tư
mới có sử dụng lao động phải đào tạo, được UBND tỉnh xem xét hỗ trợ một lần
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kinh phí đào tạo cho số lao động mới. Hỗ trợ trực tiếp chi phí đào tạo theo quy
định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Miễn chi phí quảng bá sản phẩm trên Website của tỉnh, Sở Công
Thương và sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang.
đ) Các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn làng nghề, xã nghề được Uỷ ban nhân
dân tỉnh cấp bằng công nhận và thưởng 10 triệu đồng cho làng nghề, 30 triệu
đồng cho xã nghề.”
Điều 2. Giao Ủy ban nhân nhân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này
theo đúng quy định của pháp luật.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng
nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 7
năm 2014./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;.
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TT HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV VP HĐND tỉnh.

4

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Sáng Vang

