
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SCT-QLTM 
 

Thanh Hoá, ngày       tháng 10 năm 2019 

V/v tiếp tục thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền thuê đất dự án 

đầu tư xây dựng chợ theo Nghị 

quyết số 29/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa. 

  

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp/hợp tác xã đầu tư quản lý, kinh doanh,  

  khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 199/TB-UBND 

Thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9, nội dung phiên 

họp thường kỳ tháng 10 năm 2019; theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền thuê đất đầu tư chợ tại Khoản IV Điều 1 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.  

Vì vậy, Sở Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp/hợp tác quản lý, 

kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh: 

1. Căn cứ đối tượng, điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Khoản IV Điều 1 

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh để có đề 

xuất hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư xây dựng chợ gửi về Sở Công Thương. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 

832/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định về 

việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.  

3. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất đối với dự án chợ 

(đã nộp tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất vào ngân sách nhà 

nước) theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 26/TB-UBND ngày 

15/02/2016 và Thông báo số 115/TB-UBND ngày 03/6/2019. 

Sở Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp/hợp tác quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ Sở (để b/c);   
- Lưu: VT, QLTM, Nm-04b.   

   

   

   

  Lữ Minh Thư 

https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/69805667BAAEF5F5472584880006E8BE?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/69805667BAAEF5F5472584880006E8BE?OpenDocument
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