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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 06/6/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì họp chuyên đề để xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Lao động - 

Thương binh và xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y 

tế, Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao 

Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo, ý kiến tham gia 

của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, 

thực hiện quy trình xây dựng dự thảo đầy đủ các bước, đã tổ chức khảo sát, lấy ý 

kiến đối tượng tác động của Nghị quyết, ý kiến phản biện của UBMT Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Lạng Sơn… Nội dung các chính sách hỗ trợ đầu tư được quy định 

cụ thể, rõ ràng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy 

nhiên để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý tại cuộc họp, đồng thời nghiên cứu, chỉnh sửa, 

bổ sung  một số nội dung sau: 

- Bỏ cụm từ ‘’và đăng ký thuế’’ tại khoản 1, Điều 2 dự thảo quy định kèm 

theo Nghị quyết để đảm bảo mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng, góp phần thu 

hút các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn, đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Điều chỉnh quy định tại khoản 3, Điều 5 dự thảo quy định kèm theo 

Nghị quyết: Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên (không 

bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư): Thành lập tổ công tác gồm 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành chuyên môn có liên 

quan làm tổ trưởng để hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc… 
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- Về chính sách hỗ trợ đào tạo lao động: thống nhất phương án 1 như đề 

xuất của cơ quan soạn thảo tại Điều 11 dự thảo Nghị quyết. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình phiên họp 

UBND tỉnh ngày 9/6/2022./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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