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NGHỊ QUYÉT
ua cơ chế, chính sách hỗ trọ' việc chấm dứt hoạt động của 
ỏ- sản xuất vôi thủ công trên địa tỉnh Quãng Ninh
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*

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định sổ 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ vê phê duyệt Quy hoạch tông thế phát triển vật liệu xây đựng Việt 
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 507/QĐ-BXD 
ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công 
nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết sổ 09- 
NQ/TU ngày 08/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo Tờ trình sổ....../TTr-UBND ngày /11/2018 của UBND tỉnh về cơ
chế, chính sách hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi thủ 
công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày 
/11/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế, chính sách hồ trợ việc chấm dứt hoạt động 
của các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gồm nhưng 
nội dung sau:

1. HỖ trợ chi ph ỉ thảo dỡ, khôi phục mặt bằng:
a. Đổi tượng hỗ trợ

Chủ cơ sở, doanh nghiệp có lò sản xuất vôi thủ công tự tháo dỡ, khôi 
phục mặt bằng. Trường họp sau ngày 31/3/2019, Chủ cơ sở’ doanh nghiệp 
không tự tháo dỡ thì UBND cấp huyện tổ chức cưỡng chế thảo dờ theo qúỵ 
định.

b. Điều kiện ho trợ:



- Chủ cơ sở, doanh nghiệp chủ động dừng hoạt động lò trước ngày 
31/12/2018 và hoàn thành việc tháo dờ, khôi phục mặt bằng trước ngày 
31/3/2019 được hỗ trợ chi phí tháo dỡ theo quy định.

- Chủ cơ sờ, doanh nghiệp dừng hoạt động sau ngày 31/12/2018; hoặc 
chưa hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục mặt bàng trước ngày 31/3/2019; hoặc 
đã phá đỡ, khôi phục mặt bằng trước ngày Quyết định số 507/QD-BXD ngày 
27/4/2015 của Bộ xây dựng có hiệu lực thì không được hỗ trợ chi phí tháo dỡ và 
phải chẩp hành các cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

c. Nội dung và mức ho trợ

~ Nội dung chi phí hỗ trợ: Là chi phí thực hiện công tảc tháo đỡ lò vôi, 
nhà xưởng, thiết bị và vận chuyển phế thải đến nơi quy định.

- Mức hồ trợ ừên địa bàn thành phố Hạ Long và thành, phố Ưông Bí: 
8ỉ.000.000 đồng/ống lò.

- Mức hỗ trợ trên địa bàn thị xã Quảng Yên và thị xã Đông Triều: 
72.300.000 đồng/ống lò.

d. Phương thức và thời điếm ho ữợ

Hỗ trợ trực tiếp cho Chù cơ sở, doanh nghiệp sản xuất vôi bằng lò nung 
thủ công sau khi đâ hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục mặt băng và vận chuyên 
phế thải đúng nơi quy định.

2. Hỗ trợ dừng sản xuất để chuyển đỗi nghề:
a. Đổi tượng hỗ trợ

Chủ cơ sở, doanh nghiệp trực tiếp lao động tại ỉò sản xuất vôi thủ công 
chẩm dứt hoạt động theo Ke hoạch, Đe án của tỉnh và các địa phương.

b. Điều kiện hỗ trợ
- Chủ cơ sở, doanh nghiệp dừng sản xuất vôi bằng ỉò nung thủ công kể từ 

ngày Quyết định số 507/QD-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ xây dựng có hiệu lực 
đến trước ngày 31/12/2018 và hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục mặt bằng 
trước ngày 31/3/2019 được hỗ trợ đừng sàn xuất để chuyển đổi ngành nghề theo 
quy định.

- Chủ cơ sờ, doanh nghiệp dừng sản xuất vôi bằng lò nung thủ công trước 
ngày Quyết định số 507/QD-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ xây dựng có hiệu 
lực; hoặc dừng sau ngày 31/12/2018; hoặc chưa hoàn thành việc tháo dờ, khôi 
phục mặt bằng trước ngày 31/3/2019 thì không được hồ trợ dừng sản xuất để 
chuyên đổi ngành nghề.

c. Nội dung và mức hô trợ

- Mức hỗ trợ bằng 03 tháng ỉương của 0Ỉ lao động thường xuyên theo 
mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 
07/12/2017 của Chính phủ (mức 3.530.000 đồng/tháng đối với thành phố Hạ 
Long và thành phố Uông Bí; mức 3.090.000 đồng/tháng đối với thị xã Quảng 
Yên và thị xã Đông Triều).



d. Phương thức hỗ trợ
Mỗi chủ cơ sờ, đoanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 01 người, 01 lần, bằng tiền 

cho việc đừng sản xuất vôi bằng lò nung thủ công để chuyển đổi ngành nghê 
khác.

3. HỖ trợ vay vốn để chuyển đỗi ngành nghề:
a. Đổi tượng được hỗ trợ
- Chủ cơ sờ, doanh nghiệp có lò sản xuất vôi thù công chấm dứt hoạt 

động theo Kế hoạch, Đề án của tỉnh và các địa phương.

- Người lao động (thường xuyên và không thường xuyên) trực tiếp làm 
việc tại các cơ sở sản xuất vôi bẳng lò nung thủ công phải dừng hoạt động theo 
Kế hoạch, Đề án của tỉnh và các địa phương.

b. Điều kiện được hỗ trợ
- Đối với Chủ cơ sờ, doanh nghiệp:
+ Chủ cơ sở, doanh nghiệp có lò sản xuất vôi thủ công khi chuyển đổi 

nghề phải có hộ khẩu thường trú và thực hiện sản xuất kinh doanh tại các địa 
bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh (không hỗ trợ vay vốn đổi với tỉnh ngoài)

+ Chủ cơ sờ, doanh nghiệp dừng sản xuất vôi bằng lò nung thủ công kể 
từ ngày Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ xây dựng cỏ hiệu 
[ực đến trước ngày 31/12/2018 và hoàn thành việc tháo dờ, khôi phục mặt bang 
trước ngày 31/3/2019 được hỗ trợ vay vốn đẻ chuyển đổi ngành nghề theo quy 
định.

+ Chủ cơ sở, doanh nghiệp dừng sản xuất vôi bằng lò nung thủ công 
trước ngày Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ xây dựng cỏ 
hiệu lực; hoặc dừng sau ngày 31/12/2018; hoặc chưa hoàn thành việc tháo dỡ, 
khôi phục mặt bằng trước ngày 31/3/2019 thỉ không được hỗ trợ vay vốn để 
chuyển đổi ngành nghề,

- Đối với người lao động:

+ Đối với người lao động (thường xuyên và không thường xuyên) trực 
tiêp làm việc tại các cơ sờ sản xuât vôi băng lò nung thủ công phải dừng hoạt 
động theo Ke hoạch, Đe ản của tỉnh và các địa phương phải có hộ khẩu thường 
trú, sinh sống làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

+ Người lao động giao kết hợp đồng lao động với cơ sờ, có bảng chấm 
công, trả lương, xác nhận của chủ lò và xác nhận của UBND xã, phường quản 
lý-

+ Người lao động có đơn cam kết chẩm dứt ỉao động tại các lò vôi và 
được hưởng hồ trợ sau khi các lò vôi chấm dứt hoạt động.

c. Phương thức ho trợ

Chủ cơ sờ, doanh nghiệp dừng sản xuất vôi bằng lò nung thủ công phải 
dừng hoạt động theo Kê hoạch, Đẽ án của tình và người lao động tham gia trực 
tiếp sản xuất tại các lò sản xuất vôi (lao động địa phương) gồm lao động



thường xuyên và lao động không thường xuyên được vay vốn tại Ngân hàng 
chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh để chuyển đổi nghề.

d. Thời gian được hỗ trợ vay vốn: Thực hiện trong năm 2019 đến khi 
khách hàng trả nợ xong.

e. Cơ chế cho vay
Thực hiện theo Quyết định số I3/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 cùa 

ủy  ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Ban hành Quy chế về quản lý và sử đụnệ 
nguồn vổn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để 
cho vay người nghèo và đốỉ tượng chính sách.

f. Nguồn vẻn cho vay
Ngân sách tỉnh bố trí vốn năm 2019 để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh Quảng Ninh để triển khai cho vay trên cơ sở kết quả rà soát nhu cầu 
vốn của Sỏ Xây dựng và các địa phương.

4. Hỗ trợ đối với người lao động

a. Đối ỉượng ho trợ:
Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất tại các lò sản xuất vôi (lao 

động địa phương và ngoài địa phương) gồm lao động thường xuyên và ỉao 
động không thường xuyên.

b. Điều kiện hễ trợ

- Người lao động giao kết hợp đồng lao động với cơ sờ, có bảng chấm 
công, trả lương, xác nhận của chủ lò và xác nhận của UBNĐ xã, phữờng quản 
lý*fl

- Người iao động có đơn cam kết chẩm dứt lao động tại các ỉò vôi và được 
hường hồ trợ sau khi các lò vôi chấm dứt hoạt động”.

- Lao động thường xuyên: Làm việc liên tục tại 01 cơ sở trên 12 tháng, 
thời gian lao động tại các lò vôi trên địa bàn tỉnh trên 36 tháng; có xác nhận cùa 
UBND xã, phường quản lý.

- Lao động không thường xuyên: Lảm việc liên tục tại 01 cơ sờ trên 06 
tháng, thời gian lao động tại các lò vôi trên địa bàn tỉnh trên 36 tháng; có xác 
nhận của ƯBND xã, phường quản lý.

c. Mức ho trợ:

- Đối với lao động thường xuyên: Mức hỗ trợ bằng 03 tháng lương theo 
mức luơng tôi thiêu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 
07/12/2017 của Chính phủ (mức 3.530.000 đồng/tháng đối với thành phố Hạ 
Long vả thành phố Uông Bí; mức 3.090.000 đồng/tháng đổi với thị xã Quảng 
Yên và thị xã Đông Triều).

- Đổi với lạo động không thường xuyên: Mức hỗ trợ bằng 1,5 tháng lương 
theo mức lương tôi thiểu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 
07/12/2017 của Chính phủ (mức 3.530.000 đồng/tháng đổi với thành phố Hạ



Long và thành phổ Uông Bí; mức 3.090.000 đồng/tháng đối với thị xã Quảng 
Yên và thị xã Đông Triều).

b. Phương thức hỗ trợ:
Mỗi người lao động chi được hồ trợ trực tiếp 01 lần, bằng tiền do mất việc 

làm tại các cơ sờ dừng sản xuất vôi bằng lò nung thủ công để chuyển đổi ngành 
nghề khác.

5. Hỗ trơ khácm

Ngoài các nội dung hồ ừợ nêu trên, người lao động (thường xuyên và 
không thường xuyên) trực tiếp làm việc tại các cơ sờ sản xuất vôi bằng lò nung 
thủ công phải dừng hoạt động theo Ke hoạch, Đe án của tỉnh và cảc địa phương 
được xem xét hỗ trợ đào tạo học nghề và các hỗ trợ khác theo quy định cùa 
pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao:

1. ƯBND tỉnh chì đạo UBND các huỵện, thị xã, thành phổ phối hợp với 
các Sở, ban, ngành xây đựng và phê duyệt Đe án hỗ trợ việc chấm đứt hoạt động 
của các cơ sờ sản xuất vôi bằng lò nung thủ công trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở 
hỗ trợ theo quy định.; chỉ đạo Ngân hàng chỉnh sách tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn 
người lao động, các chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất vôi bàng lò nung thù 
công phải dừng hoạt động theo Kê hoạch, Đê án của tỉnh và các địa phương 
được vay vốn ưu đâi theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng Nhân 
dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa m , kỷ họp thứ 9 
thông qua ngày /12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
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- Đợi biểu HĐND tinh khóa XID;
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-Uru.-VT, Nguyên Văn Đọc


