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NGHỊ QUYẾT
Về hỗ trợ và khuyến khích ñầu tư xây dựng hạ tầng chợ
trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2013 - 2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật ðất ñai năm 2003; Luật ðầu
tư năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính
phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị ñịnh số 114/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 12
năm 2009 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ; Nghị ñịnh số
108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày
13 ngày 8 năm 2009 quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất,
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; Quyết ñịnh số 23/2010/Qð-TTg ngày 06 tháng 01
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án “Phát triển thương mại nông
thôn giai ñoạn 2010 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020”;
Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh hỗ trợ và khuyến khích ñầu tư xây dựng hạ tầng
chợ trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2013 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và
Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí ñầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên ñịa bàn tỉnh Hải
Dương giai ñoạn 2013 - 2020 như sau:
1. ðối tượng hỗ trợ:
Chủ ñầu tư, nhà ñầu tư tham gia ñầu tư xây dựng hạ tầng (bao gồm: xây mới,
cải tạo hoặc nâng cấp) chợ ñầu mối nông sản thực phẩm, chợ hạng 2, chợ hạng 3 ở
ñịa bàn nông thôn, miền núi thuộc tỉnh Hải Dương.
2. Nguyên tắc và ñiều kiện hỗ trợ:

