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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Xem xét Báo cáo số 212/BC-SNN ngày 29/6/2018 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về kết quả tổ chức Hội nghị gặp mặt các Doanh nghiệp, Hợp 
tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: 

1. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm bố trí  
số kinh phí còn thiếu (4 tỷ đồng) để hỗ trợ dự án Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, 
bò thịt của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông theo quy định. 

 2. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành hướng dẫn cụ thể của tỉnh thực 
hiện 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 thay thế Nghị 
định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để phù hợp với giai đoạn 
hiện nay. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, KH&CN, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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