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2. Về ñầu tư ñiện cho các cụm công nghiệp: Tiếp tục vận ñộng các Doanh
nghiệp cung ứng ñiện ñầu tư các công trình ñiện ñến hàng rào cụm CN-TTCN, bám
sát quy hoạch ñiện ñể thực hiện quy hoạch phát triển ñiện theo hướng cải tiến phục
vụ cho các cụm CN-TTCN, phát triển lưới ñiện nông thôn.
3. Về ưu ñãi, hỗ trợ thu hút ñầu tư: Xây dựng quy chế phối hợp giữa các
phòng, ban liên quan ñến ñầu tư phát triển CN-TTCN tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho
việc thu hút ñầu tư vào huyện thông qua tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh,
chính sách ưu ñãi, các dự án ñầu tư trọng ñiểm của ñịa phương và ñược hưởng các
chính sách ưu ñãi ñầu tư theo quy ñịnh hiện hành ñối với các dự án ñầu tư vào các
Cụm công nghiệp.
4. Về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường:
- Vận ñộng, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở CN-TTCN ñổi mới công
nghệ và ñầu tư mở rộng quy mô sản xuất bền vững. Hạn chế các trường hợp gây ô
nhiễm, tác ñộng xấu ñến môi trường trong các cụm công nghiệp;
- Tranh thủ nguồn vốn từ ñề án ñổi mới công nghệ và sản xuất vật liệu mới
trình Sở Công thương ñể tranh thủ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh ñể
hỗ trợ cho các cơ sở chuyển ñổi, thay thế công nghệ.
5. Về khuyến công: Tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu, Trung
tâm khuyến công tỉnh về dạy, truyền và du nhập ngành nghề mới cho các cụm CNTTCN, làng nghề trên ñịa bàn huyện. Tranh thủ nguồn vốn khuyến công ñầu tư kết
cấu hạ tầng các cụm công nghiệp.
ðiều 2. Giao cho UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện
Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu UBND huyện có ñề nghị ñiều chỉnh
bổ sung cho phù hợp với quá trình thực hiện, HðND huyện ủy quyền cho Thường
trực Huyện ủy và các ban của HðND huyện căn cứ vào các quy ñịnh của Nhà nước
và tình hình thực tế ñể quyết ñịnh việc ñều chỉnh bổ sung vào báo cáo HðND huyện
trong kỳ họp gần nhất.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HðND huyện, các tổ
ñại biểu HðND huyện, các ñại biểu HðND huyện giám sát việc triển khai Nghị
quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Tánh Linh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông
qua ngày 22 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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