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Số:        /SKHĐT-QLĐTNNS 

V/v đề nghị báo cáo tình hình thực 

hiện các dự án đầu tư năm 2022 

Lạng Sơn, ngày 10  tháng 3  năm 2023 

Kính gửi: ………………………………………………… 

Thực hiện quy định của Luật đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư; Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính 

phủ về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu 

tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đề nghị các Nhà đầu tư như sau: 

1. Báo cáo tình hình triển khai dự án cả năm 2022 

- Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư; Điều 102 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; khoản 2 Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP; 

- Thời hạn báo cáo: Đề nghị thực hiện báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trước ngày 20/3/2023.  

- Mẫu biểu báo cáo: Theo mẫu số A.I.20, Phụ lục A, Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư1.  

2. Đối với các Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng Chợ nông thôn 

trên địa bàn tỉnh sắp đưa vào hoạt động 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

các dự án đầu tư xây dựng Chợ nông thôn sau khi hoàn thành đưa vào hoạt 

động, không vi phạm các quy định pháp luật sẽ thuộc đối tượng hỗ trợ đầu tư 

của Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND2. Để kịp thời đồng hành, hỗ trợ Nhà đầu 

                   
1 Tải về tại địa chỉ QR code:  

 
2 1. Hỗ trợ xây dựng các hạng mục chính của chợ: 

a) Nội dung hỗ trợ: các hạng mục chính của chợ bao gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chợ trong hàng rào (nhà 

chợ, sân chợ, đường giao thông nội bộ, xây tường rào, hệ thống cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ 

thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác thải, nhà vệ sinh công cộng, nhà quản lý chợ). 

b) Mức hỗ trợ 

- Đầu tư xây dựng mới chợ: hỗ trợ 50% chi phí xây lắp trước thuế nhưng không vượt quá 1,7 tỷ đồng/chợ. 

- Đầu tư cải tạo nâng cấp chợ: hỗ trợ 30% chi phí xây lắp trước thuế nhưng không vượt quá 01 tỷ đồng/chợ. 

2. Hỗ trợ xây dựng đường giao thông ngoài chợ: 
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tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thực hiện thủ tục hưởng các hỗ 

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng 

Chợ nông thôn sắp đưa vào hoạt động báo cáo đầy đủ các thông tin nêu tại Mục 

1.  

Thực hiện lập hồ sơ thủ tục để dự án Chợ nông thôn đưa vào hoạt động, 

lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư theo Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-

HTĐT ngày 14/9/0222 về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh3.   

3. Đề nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư  thực hiện chế độ báo cáo 

đúng  quy định nêu trên và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Việc 

chấp hành báo cáo đầy đủ là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố kịp thời hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là 

các dự án có nhiều khó khăn vướng mắc, các dự án có đề xuất hỗ trợ đầu tư theo 

các chính sách hỗ trợ đầu tư đặc thù của tỉnh. Đồng thời là cơ sở để xem xét giải 

quyết các hồ sơ dự án đề xuất điều chỉnh dự án (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện cần trao đổi thông tin, làm rõ hoặc gửi báo cáo 

đề nghị Nhà đầu tư liên lạc với Sở Kế hoạch và đầu tư (Địa chỉ: Số 2, đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc liên hệ Phòng 

Quản lý đầu tư ngoài ngân sách,  email: quanlydautunns@gmail.com; điện 

thoại: 02053.812.570) để được hướng dẫn thực hiện. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm, phối hợp thực 

hiện theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: TNMT, TC, CT, XD; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin Sở KHĐT; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS(LG). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Hà Mạnh Cường 

                                                       
a) Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ đầu tư xây dựng từ trục đường giao thông hiện có đến cổng chợ: được áp dụng đối với 

các chợ chưa có đường giao thông đấu nối với trục giao thông chính trên địa bàn. Đường giao thông vào chợ 

được đầu tư xây dựng theo thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Mức hỗ trợ: hỗ trợ 50% chi phí xây lắp trước thuế nhưng không vượt quá 01 tỷ đồng/chợ. 
3 Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-HTĐT tải về tại mã QR code: 
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