
 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1027 /SKHĐT-DNKTTT Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2018 

V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung Chính sách đặc thù khuyến 

khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2017-2020 

 

 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về 
cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn; 

Thực hiện Công văn số 3109/VP-KTN ngày 07/8/218 về việc giải quyết 
kiến nghị về hỗ trợ đầu tư mô hình sản xuất nông nghiệp và đề xuất sửa đổi 
quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017; Công văn số 2636/VP-
KTN ngày 11/7/2018 về việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào 
nông nghiệp nông thôn,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan: 

1. Tham gia ý kiến đề xuất điều chỉnh Chính sách đặc thù khuyến 
khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 
đoạn 2017 – 2020  

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chính sách đặc thù khuyến khích 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 – 
2020 (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-
UBND ngày 09/02/2017); Đến nay, có 05 dự án thủ tục vay vốn ngân hàng 
thuộc chính sách Hỗ trợ lãi suất vốn vay từ các ngân hàng, với số cho vay 1.450 
triệu đồng; 01 dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom của Hợp tác 
xã Mu Hoom được phê duyệt hỗ trợ đầu tư trong tháng 7/2018. Quá trình triển 
khai thực hiện phát sinh nhiều mô hình sản xuất cần được hỗ trợ nhưng không 
thuộc đối tượng chính sách, quy trình thực hiện chính sách còn gặp nhiều vướng 
mắc chưa được thông suốt giữa các cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện. 

Đề nghị các cơ quan trên cơ sở thực tế nhu cầu phát triển nông nghiệp, 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa ban tỉnh và Nghị định số 



 

2 
 

57/2018/NĐ-CP đề xuất phương án, nội dung điều chỉnh Chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
giai đoạn 2017 – 2020. 

Nội dung đề xuất điều chỉnh Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 – 2020 (tại 
dự thảo Nghị Quyết và Quyết định) căn cứ theo các chính sách (từ điều 5 đến 
Điều 13) và trách nhiệm của địa phương (Điều 19) quy định tại Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP. Ngoài ra để đảm bảo quy trình thực hiện đồng bộ đề nghị tham 
gia ý kiến, chỉnh sửa trình tự thủ tục thực hiện quy định tại Quyết định số 
02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017. 

(Có biểu thuyết minh đề dẫn nội dung điều chỉnh kèm theo,Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND và Quyết định  số 
02/2017/QĐ-UBND kèm theo). 

2. Tham gia ý kiến tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện quy 
định tại Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

Việc triển khai rà soát, điều chỉnh Chính sách đặc thù khuyến khích đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 – 
2020 là thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP;  

Để có cơ sở triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP cần tham 
mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu 
thực hiện Điểm b Khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. 
Cụ thể:   

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành  cơ chế thúc đẩy tập 
trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật (thực hiện theo quy 
định tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP). 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cơ quan 
liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ 
lực cấp tỉnh (thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP). 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành 
quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 
này. Thời hạn 05 năm một lần; hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát và 
điều chỉnh (thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-
CP). 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành 
định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ 
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trợ quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (thực hiện theo Điểm c Khoản 2 
Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP). 

3. Văn bản tham gia ý kiến đề xuất điều chỉnh Chính sách đặc thù khuyến 
khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2017 – 2020  và tham gia ý kiến về triển khai thực hiện quy định tại Điều 19 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Quý cơ quan, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 
trước ngày 30/8/2018; gửi bản điện tử (file mềm) về địa chỉ: 
phongdnktttls@gmail.com. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:          KT.GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, DNKTTT.     Đã ký  
  
  
 

       Lê Văn Thắng 
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