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NGHỊ QUYỂT
t  r

Quy định chính sách hô trợ các hãng tàu biên mở tuyên vận chuyên
container và đôi tượng có hàng hóa vận chuyên băng container

r

qua cảng Vũng Ang, tỉnh Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đối, bố sung một sổ điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015; Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Ngân sách nhà
nước;

Xét Tờ trĩnh sổ 135/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của ủy ban
nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chỉnh sách hô
trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển contaỉner và đối tượng cổ hàng
hóa vận chuyển bằng contaỉner qua cảng Vũng Ang, tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo
thấm tra của Ban Kỉnh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo
luận của đại biếu Hội đồng nhân dần tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ mở

tuyến vận chuyển container qua cảng Vũng Áng và chúửi sách hỗ trợ các
doanh nghiệp, tố chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container qua
cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.



2. Đối tượng áp dụng:
a) Hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container qua cảng Vũng Áng,

tỉnh Hà Tìhh;

b) Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng
container qua cảng Vũng Áng, tỉrửi Hà Tmh.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển
contaỉner qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

1. Đối tượng và điều kiện hỗ ừợ: Hãng tàu biển được cấp phép hoạt
động kinh doanh vận chuyển container theo quy định và thực hiện trả hàng
hoặc bốc hàng tại cảng Vũng Áng theo tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến
cập cảng mỗi tháng.

2. Mức hỗ ừợ: 200.000.000 đồng/chuyến cập cảng.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có

hàng hóa vận chuỵển bằng contaỉner qua cảng Vũng Ang, tỉnh Hà Tĩnh
1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:
a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa

bằng container qua cảng Vũng Áng và mở tờ khai tại các Chi cục thuộc Cục
Hải quan Hà Tĩnh;

b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có hàng hóa được vận chuyển
bằng container qua cảng Vũng Áng (ữừ hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá
cảnh).

2. Mức hỗ trợ:
a) Đối với container 20 feet: 700.000 đồng/container;
b) Đối với container 40 feet ừở lên: 1.000.000 đồng/container.
Điều 4. Kỉnh phí thực hiện
Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.
Điều 5. Tổ chửc thưc hiên

•  •

1. ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn về quy trình, thủ tục và tổ chức
thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân 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 Hà Tĩnh khóa XVII,
Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày
10 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023./.
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