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Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

ơ 

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 
 

Thực hiện Công văn số 4451/BKHĐT-KTNN ngày 13/7/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 54-

KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, UBND 

tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

1. Kết quả triển khai thực hiện chính sách của Trung ương và ban hành các 

cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

của địa phương: 

- Ngay sau khi Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 

phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn (viết tắt là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP) được ban hành, tỉnh đã tổ 

chức tuyên truyền, ban hành văn bản chỉ đaọ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ 

quan, đơn vị để tổ chức thực hiện; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020 (được xây dựng và cụ thể hóa theo Nghị định 

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) làm căn cứ triển khai xây dựng 

chính sách thay thế, phù hợp với các quy định mới tại Nghị định số 57/2018/NĐ-

CP và các văn bản pháp luật liên quan. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, 

phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã 

ban hành: Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 quy định định mức 

hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; phê 

duyệt danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025 

trong đó có các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để thu hút, khuyến 

khích đầu tư theo quy định (Quyết định số 1797 /QĐ-UBND ngày 19/9/2019); ban 

hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 

1756/QĐ-UBND ngày 11/9/2019; phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 
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Sơn, giai đoạn 2018 – 2035 tại Quyết định số 1229 /QĐ-UBND ngày 08/7/2019 

với mục đích nhằm xác định các điểm có khả năng phát triển, từ đó khoanh định, 

bố trí nguồn lực, xây dựng lộ trình sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội, tạo quỹ 

đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn... 

- Hằng năm, tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn lồng ghép với hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã   

theo định kỳ 02 lần trong năm, cơ quan chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) thường xuyên chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề về doanh 

nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để lắng nghe, trao 

đổi, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách có phát sinh một số khăn 

vướng mắc như: việc tham mưu ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo 

quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn khó thực hiện 

do hiện chưa có văn bản hướng dẫn, khuôn khổ pháp lý chưa đầy đủ; việc lựa 

chọn dự án thực hiện quy trình ban hành quyết định chủ trương đầu tư gặp khó 

khăn do danh mục dự án cơ quan quản lý nhà nước đề xuất không phù hợp với đề 

xuất thực hiện dự án của nhà đầu tư...  

2. Nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025:  

Hiện tỉnh Lạng Sơn có 04 dự án được quyết định chủ trương đầu tư thuộc 

đối tượng được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ với nhu cầu ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là: 34 

tỷ đồng. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét, tổng hợp./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

 Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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