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Lạng Sơn, ngày  07 tháng 8 năm 2018 
ơ 

V/v giải quyết kiến nghị về hỗ trợ đầu 
tư mô hình sản xuất nông nghiệp và đề 

xuất sửa đổi Quyết định số 02/2017 
/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Báo cáo số 261/BC-SNN ngày 02/8/2018 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về kết quả làm việc, giải quyết các nội dung kiến nghị hỗ trợ 
đầu tư mô hình sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
kết quả làm việc, giải quyết các kiến nghị hỗ trợ đầu tư mô hình sản xuất nông 
nghiệp. Sở chủ động cung cấp thông tin, định hướng cho các doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phát triển sản xuất; hỗ trợ 
kỹ thuật, công tác phòng trừ sâu, dịch bệnh hại cây trồng vật nuôi, đồng thời phối 
hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh sửa đổi 
Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 bảo đảm phù hợp với tình 
hình thực tiễn của tỉnh cũng như quy định pháp luật hiện hành. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
nghiên cứu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; đặc 
biệt là các quy định về nội dung, điều kiện được hưởng hỗ trợ nhằm bảo đảm phù 
hợp với thực tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay cũng như quy định tại Nghị định 
số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định số 
210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ). Nội dung hoàn thành, báo 
cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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Phùng Quang Hội 
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