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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 08 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5
năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng
kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo
thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ
họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030, như sau:
1. Mục tiêu
Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức tham gia đầu tư,
phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo mặt
bằng đảm bảo về cơ sở hạ tầng, môi trường để kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án
công nghiệp có tiềm năng, lợi thế phát triển ở địa phương.
2. Đối tượng áp dụng
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a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy
định của pháp luật Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống
công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan tới quản lý, hoạt động của cụm
công nghiệp.
3. Điều kiện hỗ trợ
a) Cụm công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo quy
định.
b) Giá cho thuê cơ sở hạ tầng và giá thuê lại đất trong cụm công nghiệp phải
được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.
4. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Mỗi hạng mục chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp cùng một hạng mục
nhưng có các nguồn hỗ trợ từ những chương trình khác nhau thì chủ đầu tư được lựa
chọn chương trình phù hợp;
b) Ưu tiên hoàn thiện, đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường các cụm
công nghiệp đã đi vào hoạt động;
c) Ưu tiên hỗ trợ cho các cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao; hạng mục có
tác động lớn, công suất đưa vào sử dụng cao.
5. Nội dung hỗ trợ
Trong mỗi cụm công nghiệp, ngân sách tỉnh đầu tư các hạng mục: Hệ thống xử
lý nước thải tập trung; đường giao thông đối ngoại; đường trục chính; san ủi mặt
bằng.
6. Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết và báo cáo
kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa IX, Kỳ
họp thứ Mười thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7
năm 2020./.
CHỦ TỊCH
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