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V/v góp ý Dự thảo “Đề án về một số chính 

sách phát triển công nghiệp - TTCN đến năm 

2025 và những năm tiếp theo”. 

    Hà Tĩnh, ngày  30 tháng  5  năm 2018    

Kính gửi:  Sở Công thương 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2935/UBND-KT1 

ngày 24/5/2018 của Sở Công thương về việc góp ý Dự thảo “Đề án về một số 

chính sách phát triển công nghiệp - TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; 

sau khi nghiên cứu Dự thảo văn bản, Sở có ý kiến góp ý như sau: 

1. Về bố cục: 

-  Đề nghị xem xét sửa đổi tên phần mở đầu thành: Sự cần thiết và căn cứ xây 

dựng Đề án (mục I. Sự cần thiết, mục II. Căn cứ xây dựng Đề án). Trong mục II: đề 

nghị bổ sung thêm một số văn bản của tỉnh. 

- Đề nghị chuyển mục I, phần thứ II để lồng ghép vào mục I. phần mở đầu. 

2. Về nội dung 

Nội dung Đề án là một số chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu 

thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, 

tại Phụ lục 3. Dự kiến Kinh phí thực hiện chính sách mới chỉ có dự kiến kinh phí 

đến năm 2025. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chia mốc thời gian 

thành các giai đoạn để thực hiện và dự toán kinh phí cho từng giai đoạn. 

Trên đây là góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Sở Công 

thương xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 
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