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BAN QUẢN LÝ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:512 /BQLKKTNS&KCN-DNLĐ
V/v triển khai Nghị quyết số
338/2020/NQ-HĐND ngày
06/12/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn KKT Nghi Sơn và các KCN.
Thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh
Thanh Hóa; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về
Quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc
ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container
qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh, UBND tỉnh, hệ thống Cảng nước sâu Nghi Sơn và hệ thống kết cấu
hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển dịch vụ vận tải biển đã
từng bước được đầu tư xây dựng; máy móc thiết bị được đầu tư, kho bãi hiện đại
đáp ứng đủ điều kiện bốc xếp hàng hóa, năng lực xếp dỡ hàng hóa qua Cảng
Nghi Sơn ước đạt 47 triệu tấn/năm. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành
chính, chi phí lai dắt, kho bãi… đã được cắt giảm. Hiện nay, Cảng Nghi sơn (mã
cảng VNNGH) được ghi trên bản đồ hàng hải thế giới về vận chuyển bằng
container, được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước biết đến và đã thu hút
được hãng tàu CMA-CGM hoạt động mở tuyến vận tải biển bằng container đi
quốc tế qua Cảng Nghi Sơn với tần suất 01 chuyến/tuần. Với những lợi thế về
Cảng biển Nghi Sơn, để khuyến khích hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng
container qua Cảng Nghi Sơn, ngày 06/12/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh
Hóa đã ban hành Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn.
(gửi kèm theo Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 và Quyết
định số 03/QĐ-UBND ngày 04/02/2021).
Để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, phát triển hoạt động xuất, nhập khẩu
của Cảng biển Nghi Sơn cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự ủng hộ
của các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn. Ban Quản lý Khu kinh tế
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Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thông báo, đề nghị các doanh nghiệp xuất,
nhập khẩu hàng hóa bằng container thông qua Cảng Nghi Sơn để được hưởng các
chính sách hỗ trợ của Tỉnh.
Mọi thông tin được đăng tải trên Website: nghison.gov.vn. Trong quá
trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban qua ông Hoàng Tất
Thành, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động, số điện thoại:
0941509339.
Đề nghị các doanh nghiệp phối hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trưởng Ban (báo cáo);
- Các PTB;
- Sở Công Thương (p/h);
- Cục Hải quan Thanh Hóa (p/h);
- Cảng vụ Thanh Hóa (p/h);
- Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh(p/h);
- Lưu: VT; DNLĐ.
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