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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh 
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 
30/01/2018 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 
16/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Chương trình số 39/CTr-UBND, ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019; Công văn 
số 1917/VP-KTN ngày 16/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng 
Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về Hướng dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Văn bản của các Sở, ngành cử cán bộ, công chức tham gia Tổ soạn 
thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Phùng Thị Thanh Nga- Phó giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Bà Hứa Thị Giang, Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư 
nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó; 

3. Bà Đồng Thanh Thư, Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể 
và Tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên; 



 2 

4. Ông Lê Vũ Nguyên Hà- Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư- Tổ viên; 

5. Bà Lê Hồng Phương, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, 
Cục Thuế tỉnh - Tổ viên. 

6. Bà Lý Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 
và Công nghệ - Tổ viên. 

7. Ông Mai Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An 
toàn giao thông – Tổ viên. 

8. Ông Lê Ngọc Minh, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông 
nghiệp và PTNT – Tổ viên. 

9. Ông Nông Văn Duy, Chuyên viên Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động 
sản và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng - Tổ viên. 

10. Bà Vi Ngọc Diệp, Chuyên viên Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản 
QPPL, Sở Tư pháp - Tổ viên. 

11. Ông Vi Văn Đức, Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, 
Sở Công Thương - Tổ viên. 

12. Ông Mã Trung Hiếu, Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài 
chính – Tổ viên. 

13. Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng Tổ chức phong trào và chính 
sách phát triển HTX, Liên minh Hợp tác xã - Tổ viên. 

14. Bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Nhân sự và 
Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo 

- Xây dựng Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy trình theo đúng Hướng dẫn số 01/HD-UBND 
ngày 23/01/2017. 

- Thảo luận, tổng hợp, báo cáo giải trình về những vấn đề cần được tiếp thu, 
chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan thẩm định và của các cơ quan liên quan. 

- Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi Nghị quyết được ban hành. 

Điều 3. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân, Thủ trưởng các cơ 
quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT; DNKTTT. 

 GIÁM ĐỐC  
 
 

(đã ký) 
       
 

  Nguyễn Hữu Chiến 
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