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V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung
Nghị quyết số 08/2019/NQHĐND và Hướng dẫn 609/
HDLN-SKHĐT-STC-SCTSNN&PTNT-SKHCNCNNHNN

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 380/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 11/3/2021 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
08/2019/NQ-HĐND và Hướng dẫn 609/ HDLN-SKHĐT-STC-SCTSNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN sau khi nghiên cứu và qua quá trình thực hiện,
UBND huyện có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung như sau:
1. Đối với Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội
đồng nhân dân 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.
- Đề nghị ghi rõ hơn danh mục dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư và danh mục
dự án ưu đãi đầu tư tại phụ lục danh mục dự án khuyến khích đầu tư trong nông
nghiệp và nông thôn;
- Về nguồn kinh phí hỗ trợ theo Khoản 2: Đối với nội dung hỗ trợ theo
khoản 1, Điều 11 “HTX nông nghiệp thành lập mới được hỗ trợ 20 triệu đồng để
xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hồ sơ thành lập……” có mức
hỗ trợ không lớn có thể cho huyện sử dụng nguồn vốn tại huyện để chủ động hỗ
trợ kịp thời cho HTX.
2. Đối với Hướng dẫn Liên ngành số 609/HDLN-SKHĐT-STC-SCTXNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN ngày 27/4/2020 của Liên Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học
và Công nghệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về trình tự, thủ tục,
hồ sơ thực hiện 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
Tại mục II, Chương II “TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ ĐẦU
TƯ” đề nghị phân làm 2 mức: Mức hỗ trợ từ 500 triệu đồng trở xuống và từ 500
triệu đồng trở lên, trong đó mức hỗ trợ từ 500 triệu đồng trở xuống chỉ yêu cầu
trình tự, thủ tục để hỗ trợ đơn giản vì có thể hộ gia đình chỉ đề nghị hỗ trợ
chuồng traị chăn nuôi gà, vịt người dân có thể tự làm và có mức hỗ trợ chỉ 200 -
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300 triệu đồng trong khi trình độ người dân có hạn rất khó để thực hiện đầy đủ
thành phần hồ sơ cũng như các bước như trong hướng dẫn đã triển khai.
UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu:VT.
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