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CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 20-6-2009

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2009/UBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện kết luận
của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bến Tre, ngày 01 tháng 6 năm 2009

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Sở Kế hoạch và ðầu tư;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.
ðể triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Thông
báo số 151/TB-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc ý kiến
kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại buổi làm việc với lãnh ñạo Tỉnh uỷ, Uỷ
ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ ñạo như sau:
1. Sở Công Thương:
a) Sớm hoàn thành Quy hoạch phát triển công nghiệp ñến năm 2020 trong
tháng 6 năm 2009 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt ñể triển khai thực hiện.
b) Sớm hoàn thành việc lập dự án xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh
ñể trình Bộ Công Thương xem xét nguồn hỗ trợ vốn ñầu tư.
c) Dự thảo văn bản ñể Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương về
việc xây dựng nhà máy ñiện tại huyện Ba Tri, lấy nguồn khí từ Côn Sơn.
d) Thuê ñơn vị tư vấn ñể khảo sát, nghiên cứu khả năng dùng than trong việc
ñầu tư xây dựng nhà máy nhiệt ñiện trên ñịa bàn huyện Ba Tri; sau ñó tham mưu cho
Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương và Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam
ñưa vào tổng sơ ñồ 7 và cho triển khai xây dựng nhà máy ñiện này.
ñ) Xây dựng các dự án ñào tạo nghề cho công nhân, ñào tạo cán bộ quản lý
cho doanh nghiệp nhỏ và các dự án xúc tiến thương mại, kế hoạch tổ chức Lễ hội dừa
và hội chợ công thương khu vực ñồng bằng sông Cửu Long nhân kỷ niệm 50 năm
ngày Bến Tre ðồng Khởi (ngày 17 tháng 01 năm 2010) ñể trình Bộ Công Thương bố
trí vốn khuyến công, xúc tiến thương mại 2009-2010.
e) Tăng cường công tác tiếp cận doanh nghiệp trong ngành ñể phát hiện, nắm
bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp ñể kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp
tháo gỡ khó khăn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tạo ñiều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp trong quá trình hoạt ñộng; nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu các sản

