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Quảng Ninh, ngày tháng năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
về việc bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 năm 
2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định 

vê chính sách hô trơ và ưu tiên đâu tư vào các khu công nghiêp, khu kinh
tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 
89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban 
hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại Tờ trình số... 
/TTr-BQLKKT ngày.../8/2019, Văn bản thẩm định số .../BC-STP ngày 
.. ./8/2019 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 
năm 2015 của Ưỵ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vê việc ban hành Quy định 
về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp:
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công 

nghiệp đã đầu tư xong hệ thống xử lý nước thải tập trung và hoàn chỉnh hồ sơ, 
thủ tục theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 
8, Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, 
khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 
2895/2015/QĐ- ƯBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của ủ y  ban nhân dân tỉnh



Quảng Ninh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Thủ tục, điều kiện và thành phần hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ theo 

quy định tại Điều 16, Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các 
khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm 
theo Quyết định số 2895/2015/QĐ- ƯBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2019, không tiếp nhận hồ sơ và xem xét hỗ 
trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

ƯBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Noi nhận: ____ TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
- Cục kiêm tra VBQPPL -  Bộ Tư pháp; C H Ủ  T IC H
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sờ, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- TT HĐND, ƯBND các huyện, tx, tp;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh;
- Lun: VT, XD6.
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