
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: 1277/SKHĐT-DNKTTTN   Lạng Sơn, ngày 04 tháng 9  năm 2019 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh, quyết định của 
UBND tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnh 
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, Xây 
dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 
Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 
- Các sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 
Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học 
và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Ngân hàng Nhà nước; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã (có danh sách kèm theo). 

 

Thực hiện Công văn số 2800/VP-KTN  ngày 10/7/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính 
sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính 
sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh về ban hành định mức hỗ trợ đối với từng 
loại hạng mục, công trìnhthuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

Để đảm bảo quy trình xây dựng, trình thẩm định phê duyệt Văn bản quy 
phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi hỗ 
trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) đúng quy định Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan theo 
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chức năng quản lý nhà nước của mình tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh về ban hành định 
mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trìnhthuộc dự án đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình của UBND tỉnh về dự 
thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến khoảng 05 xã, phường, thị 
trấn thuộc địa bàn tổng hợp với ý kiến tham gia của UBND huyện, thành phố 
gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Các nhà đầu tư tham gia ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh về ban hành định mức hỗ trợ đối với 
từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo mẫu văn bản kèm theo. 

Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Lạng Sơn, chậm nhất ngày 20/9/2019. 

(có dự thảoNghị quyết của HĐND tỉnh,Quyết định và Tờ trình của UBND 
tỉnh kèm theo). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn; 
-Văn phòng (đăng thông tin); 
- Thành viên tổ soạn thảo theo QĐ số 91/QĐ-
SKHĐT ngày 03/7/2019; 
- Lưu: VT, DNKTTTTN. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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Danh sách nhà đầu tư gửi công văn: 
1. Công ty TNHH Du lịch Nông nghiệp Việt (dự án trồng cam Bắc Sơn) 
2. Công ty TNHH MTV Thái Sơn. ĐL 
3. Công ty CP Mac Ca và Sa Chi Lạng Sơn (trồng cây mác ca) 
4. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông (chăn nuôi bò) 
5. Công ty Cổ phần Non Nước (dự án chanh leo) 
6.  Công ty Cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn (thu mua bảo quản khoai tây) 
7. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 
AN 
8. CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU HOA HỒI LẠNG SƠN. 
9. CÔNG TY TNHH LONG TÂN LẠNG SƠN. 
10. CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HIẾU 
11. Hợp tác xã Hợp Thịnh  (huyện cao lộc, chăn nuôi lợn) 
12. HTX Sản xuất rau an toàn Tân Liên (huyện Cao Lộc) 
13. Hợp tác xã Phượng Hoàng (huyện Chi Lăng, trồng cây, trồng bưởi) 
14. HTX dịch vụ  và sản xuất nông nghiệp Quang Lang (huyện Chi Lăng) 
15. Hợp tác xã thủy sản Lê Hồng Phong  (huyện Bắc Sơn) 
16. HTX tổng hợp xã Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn) 
17. Hợp tác xã Hòa Cường (huyện văn Lãng) 
18. Hợp tác xã Tân Tác (huyện Văn Lãng) 
19. Hợp tác xã sản xuất dịch vụ thương mại Nguyễn Gia (huyện Tràng Định) 
20. HTX nông sản sạch Tràng Định (huyện Tràng Định) 
21. HTX Nông nghiệp Hữu Khánh (huyện Lộc Bình) 
22. HTX Nông nghiệp Yên Khoái (huyện Lộc Bình) 
23. HTX Nông lâm nghiệp và Môi trường Cốc Thông (huyện Bình Gia) 
24. HTX Chăn nuôi Nà Pái-Giao Thủy (huyện Bình Gia) 
25. HTX dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản Cấm Sơn (huyện Hữu 
Lũng) 
26.  HTX dịch vụ nông nghiệp Vân Nham (huyện Hữu Lũng) 
27.  HTX DVNLN Phong Vân (huyện Đình Lập) 
28. HTX SX&DV Khiêm Tím(huyện Đình Lập) 
29. HTX SX&DVNN Đồng Tâm (TPLS) 
30.  HTX Hoàng Vũ (TPLS) 
31. HTX TMTH Trấn Ninh (huyện Văn Quan) 
32. HTX DV tổng hợp Văn An (huyện Văn Quan) 
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