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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí  

khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 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 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quy định 

chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 

2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 

tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy 

định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 

năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 

kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 

năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2013/TT-BCT ngày ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh 

phí khuyến công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 36/TTr-SCT 

ngày 20 tháng 9 năm 2019 đề nghị ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng kinh 

phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 

và bãi bỏ các Quyết định: Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 

2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang việc ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng Quỹ hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Công 

Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa 

học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ 

- Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CTXH cấp tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Báo Tuyên Quang, Đài PT&TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng Tin học, Công báo; 

- Chuyên viên: CN, TC; 

- Lưu VT (Huy.TH).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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