
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1586 /SKHĐT-DNKTTTN   Lạng Sơn, ngày 05 tháng 12  năm 2018 

V/v góp ý hố sơ đề nghị xây dựng Nghị 
quyết về chính sách đặc thù khuyến khích 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Kính gửi:   
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, 
Lao động -  Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Công thương. 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục Thuế; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo Công văn số 4312/VP-KTN ngày 29/10/2018 về việc chính sách đặc 
thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 
hoàn thành dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh).  

Để  Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai trên địa bàn và 
Nghị định số 57/2018/NQ-CP ngày 17/4/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 
Quý Bộ, ngành trung ương tham gia góp ý nội dung dự thảo hồ sơ đề nghị xây 
dựng Nghị quyết kèm theo1. Văn bản tham gia ý kiến của Quý Bộ, ngành trung 
ương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/12/2018; gửi bản điện tử (file 
mềm) về địa chỉ: phongdnktttls@gmail.com. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Bộ, ngành trung ương xem xét, 
tham gia ý kiến./. 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn; 
-TTXTĐT (đăng thông tin); 
- Lưu: VT, DNKTTTTN. 

 
 

Đã ký 
 

Lê Văn Thắng 

                                           
1 (Kèm theo Công văn gồm: Dự thảo Nghị quyết và biểu so sánh nội dung chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư quy 
định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP với Nghị định số 210/2013/NĐ-CP; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động 
của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Biểu thuyết minh xây dựng chính sách). 
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