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Kính gửi:  

- Các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Huyện đoàn; Hội Nông 

dân huyện; Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

   

 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 08) đã được UBND huyện tổ chức 

Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện vào ngày 15/6/2020 tại huyện Đình 

Lập; đồng thời cử cán bộ, công chức huyện, xã và doanh nghiêp, hộ kinh doanh 

tham dự Hội nghị hướng dẫn tại huyện Lộc Bình vào ngày 19/11/2020 với tổng 

số lượng người tham dự trên 100 lượt người. 

 Qua đó, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của Doanh nghiệp, HTX, hộ 

gia đình đối với chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 08. Tuy nhiên kết quả đạt 

được chưa cao, còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế cần phải khắc phục đó là công tác 

tuyên truyền ở một số xã, thị trấn còn mang tính hình thức, chưa cụ thể, chi tiết; 

số dự án đăng ký tham gia thực hiện lớn nhưng số dự án thẩm định và đảm bảo 

các điều kiện quy định tại Nghị quyết 08 lại tương đối ít (số dự án đang ký tham 

gia 130 dự án, số dự án thẩm định đủ điều kiện là 60 dự án, đạt 46,15%), nội 

dung đề nghị hỗ trợ tập trung ở chính sách hỗ trợ lãi suất, 6 chính sách hỗ trợ 

khác không có. 

 Để Nghị quyết 08 đi vào thực tiễn, sớm phát huy hiệu quả, UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục công tác tuyên 

truyền sâu rộng về Nghị quyết số 08 và các văn bản quy định có liên quan, văn 

bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 08 đến toàn thể Doanh nghiệp, HTX, hộ 

gia đình. 
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 2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cử cán bộ có chuyên môn 

để hướng dẫn, giúp đỡ Doanh nghiệp, HTX, hộ gia lập dự án đề nghị hỗ trợ 

trong đó đặc biệt chú ý đến các quy định về điều kiện được hưởng hỗ trợ theo 

quy định của Nghị quyết số 08 và các văn bản có liên quan. 

 3. Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

 - Chủ dự án gửi trực tiếp về Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với dự án có 

đề nghị hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Điều 6, Nghị quyết số 08. 

 - Chủ dự án gửi trực tiếp về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đối với các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Nghị quyết số 08. 

 Mọi ý kiến vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị trao đổi trực tiếp với 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 UBND huyện Đình Lập yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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