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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay
đối với dây chuyền sản xuất vật liệu không nung
_______________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu không nung đến
năm 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế
sản xuất, sử dụng gạch đất sét;
Xét Tờ trình số 667/SXD-KTKT ngày 02/7/2015 của Sở Xây dựng về việc
thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với dây chuyền sản
xuất vật liệu không nung;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với
dây chuyền sản xuất vật liệu không nung (gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên
sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Công Thương.
3. Ủy viên thường trực kiêm Thư ký: Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Kỹ
thuật, Sở Xây dựng.
4. Các Ủy viên:
- Trưởng phòng Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính;

- Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ;
- Phó Giám đốc Quỹ đầu tư và Phát triển Đồng Tháp.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi
suất vốn vay để đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung theo quy định của Đề
án phát triển vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung đã
được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 11
năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giao Chủ tịch
Hội đồng xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét ban hành.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT TU; TT HĐNDTtỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NC/KTN,nhthu.
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