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Đình Lập, ngày 20 tháng 9 năm 2019 

V/v 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: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 
 

 
 

 Thực hiện Công văn số 1277/SKHĐT-DNKTTTN ngày 04/9/2019 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc việc 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; Sau khi nghiên cứu, xem xét Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến 

như sau: 

1. UBND huyện tổ chức lấy ý kiến của các xã: Lâm Ca, Bính Xá, Bắc Xa, 

Cường Lợi, Đình Lập, cơ bản các xã nhất trí 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. 

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Nhất trí với nội dung dự thảo.  

3. 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 

- Tại Điều 4. Điều kiện được hưởng chính sách:  

Xem xét bổ sung điều kiện ưu tiên các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ở 

những vùng đặc biệt khó khăn. 

- Tại Điều 7.  

+ Tại Điểm b, Khoản 1: Các dự án đầu tư chế biến nông sản phải bảo đảm 

các điều kiện giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,5 lần so với giá trị 

nguyên liệu thô ban đầu. Dự án cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với 

công suất tối thiểu là 50 con trâu, bò/ngày; 200 con lợn/ngày và 1.000 con gia 

cầm/ngày. (Điều kiện hỗ trợ đối với cơ sở giết mổ như dự thảo Nghị quyết là 

cao, vì hiện nay cơ bản trên địa bàn các huyện chủ yếu là giết mổ nhỏ lẻ, chưa 

có cơ sở giết mổ tập trung và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các 

huyện còn hạn chế, sẽ khó thực hiện. Đề nghị xem xét thêm). 
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+ Tại Điểm b, Khoản 2: Điều kiện hỗ trợ: Bảo quản, chế biến nông sản; 

giết mổ gia súc, gia cầm: Đề nghị xem xét giảm điều kiện Hỗ trợ bảo quản nông 

sản để phù hợp với hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện.  

4. Dự thảo 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: Nhất trí với nội dung dự thảo. 

Trên đây là ý ki ến của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập, để Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Tài chính - KH (eOffice); 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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