Sáng nay 14/8/2016, Th xã Hng Lnh long trng t chc Hi ngh xúc tin u t nm 2016. D hi ngh có
các ng chí: Nguyn Nht - Th trng B GTVT; Trn Nam Hng - Phó Bí th Thng trc Tnh y; Nguyn Th
N Y - Phó Ch tch HND tnh; Dng Tt Thng - Phó Ch tich UBND tnh; Hà Vn Thch - Trng ban T
chc Tnh y, lãnh o các s, ban, ngành cp tnh cùng các ng chí trong oàn ch o ca Tnh y ti th xã
Hng Lnh; lãnh o Cc u t nc ngoài - B KH&T cùng gn 400 doanh nghip, tp oàn, tng công ty ln
trong và ngoài nc tham gia.

Lãnh o B GTVT, KH&T, tnh Hà Tnh, TX Hng Lnh chng kin l ký kt và trao giy chng nhn u t

Ti hi ngh, thay mt lãnh o Th xã, ng chí ng Thanh Hi - Tnh y viên, Bí th Th y Hng Lnh và ng chí
Nguyn Vn H - Phó Bí th Th y, Ch tch UBND th xã ã thông tin ti các doanh nghip, các nhà u t tim
nng, li th và c ch, chính sách u ãi ca Hng Lnh.
Th xã Hng Lnh nm phía Bc tnh Hà Tnh thuc vùng Bc Trung b; phía Bc giáp huyn Nghi Xuân và
Hng Nguyên (Ngh An), phía Nam giáp huyn Can Lc, phía Tây giáp huyn c Th. Din tích t t nhiên
5.855ha; dân s trên 4 vn ngi, có 6 n v hành chính cp xã. Trong nhng nm qua, tc tng trng kinh t ca
th xã Hng Lnh ã có nhng bc phát trin nhanh, bn vng, bình quân giai on 2011-2015 t 16,1%. Hng
Lnh có nhiu tim nng, li th phát trin kinh t - xã hi hình thành vùng kinh t trng im phía Bc ca tnh và c
khu vc. Ngh quyt i hi ng b Th xã Hng Lnh ln th VI ã xác nh Mc tiêu n nm 2020, Hng Lnh có kinh t
phát trin, h thng kt cu h tng ng b; thu nhp bình quân u ngi nm trong nhóm ng u c tnh, có vai trò, v
trí quan trng, là ng lc cho phát trin kinh t phía Bc tnh Hà Tnh. Vi quyt tâm ó Th xã Hng Lnh ã xác
nh 3 khâu t phá ó là: Huy ng mi ngun lc y mnh phát trin h tng ô th; thành lp và thu hút các loi hình
doanh nghip, các d án v sn xut kinh doanh trên a bàn. Nâng cao nhn thc và trách nhim xây dng
np sng vn hóa, vn minh ô th trong các tng lp nhân dân. Thc hin tt ci cách hành chính, xây dng i ng
cán b lãnh o, qun lý áp ng yêu cu công nghip hóa, hin i hóa và hi nhp quc t.

Ngoài h thng các c ch, chính sách thu hút u t chung ca tnh, Th xã Hng Lnh ã có c ch chính sách u
tiên, thu hút u t nh: h tr gii phóng mt bng; h tr các mô hình, d án SX nông nghip quy mô ln, h tr ào
to ngun nhân lc, m rng th trng, chi phí qung cáo gii thiu sn phm..vv. Các Lnh vc kêu gi u t: Công
nghip: u t vào lnh vc Dt may, giày da, ch bin, in t, gia công c khí, sn xut vt liu xây dng, sn xut
dùng dân dng, ht nha, bao bì, công nghip ph tr.vv. H tng: u t trc tip hoc hình thc i tác công t (PPP):
h tng các cm công nghip, h tng khu ô th, h tng cp nc, bnh vin, giáo dc, ào to ngh. Thng mi, dch v,
du lch: u t xây dng mt s ch u mi, trung tâm thng mi, h thng khách sn cao cp, khu du lch sinh thái;
các dch v tài chính, ngân hàng, dch v kho bãi, kho ngoi quan và dch v Logicstics. Nông nghip: u
t vào các d án ch bin nông, lâm; chn nuôi quy mô ln và nguyên vt liu chn nuôi; sn xut nông nghip
sch, nông nghip hu c, ng dng công ngh cao. Môi trng: u tiên kêu gi các d án x lý rác thi rn; Công
viên vnh hng.

/c Dng Tt Thng - Phó Ch tch UBND tnh và /c Nguyn Vn H - Ch tch UBND th xã Hng Lnh trao chng nhn u t
cho các DN

Ti hi ngh, lãnh o th xã Hng Lnh và các nhà u t, các doanh nghip ã cùng nhau trao i, tho lun v tim
nng, li th và c hi u t vào th xã; nhng vn liên quan n các lnh vc u t. Theo ó, cp y, chính quyn th xã
cam kt, sn sàng i thoi, lng nghe, gii quyt trong thm quyn và kin ngh cp có thm quyn tháo g kp thi
nhng vng mc v th tc cng nh các chính sách liên quan các nhà u t, doanh nghip hài lòng nht khi n vi
Hng Lnh.
Phát biu ti hi ngh, ng chí Dng Tt Thng - Phó Ch tch UBND tnh khng nh, tnh và th xã Hng Lnh s tip
tc ng hành, to iu kin ti a cho nhà u t, các doanh nghip, trc ht là tip tc y mnh ci cách hành chính, to
iu kin ti a cho các nhà u t bng vic thành lp trung tâm hành chính công cp tnh và trung tâm hành
chính công th xã; gn vi tuyên truyn, ph bin sâu rng các c ch, chính sách v u ãi c thù riêng vào a
bàn Hông Lnh nói riêng và Hà Tnh nói chung.
UBND th xã Hng Lnh ã trao 10 giy chng nhn u t và ký kt 16 bn ghi nh hp tác u t 25 lnh vc d án vi
tng s vn ng ký lên ti hn 3.500 t ng. Hi ngh xúc tin u t thành công tt p ã m ra mt trang mi trong quá
trình xây dng ô th Hng Lnh, ây s là tin quan trng cùng vi s n lc ca cán b và Nhân dân th xã quyt
tâm xây dng Hng Lnh tr thành ô th loi III vào nm 2020./.
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