
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:  138  /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 12 tháng  02 năm 2019 

V/v thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo 

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2018 

 

 
     Kính gửi: 

 
 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
          

 

Ngày 10/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
12/2018/NQ-HĐND về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. Để triển khai có hiệu quả chính sách, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành 
và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị 
liên quan: 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình tổ chức tuyên 
truyền Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (viết tắt là 
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND); tạo điều kiện thuận lợi để các Nhà đầu tư 
thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. 

b) Định kỳ (6 tháng, cả năm) báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 12/2018/NQ-HĐND gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Làm cơ quan đầu mối hướng dẫn triển khai, theo dõi, tổng hợp, báo cáo 
tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND theo định kỳ (6 
tháng, cả năm). 

b) Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Xây dựng và cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn Nhà đầu 
tư về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại 
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

c) Chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ cho đơn vị có chức năng lập miễn phí 
hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, đề nghị hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 9 
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định đề nghị hỗ 
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trợ đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Nhà đầu tư, báo 
cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

c) Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ đầu tư, phối hợp với Sở Tài chính cân 
đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn hàng năm thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư 
trên địa bàn tỉnh; phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án theo quy định. 

3. Cục Thuế tỉnh 

a) Chịu trách nhiệm hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư theo quy 
định tại Điều 5 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

b) Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các thủ 
tục, hồ sơ chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế. 

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn Nhà 
đầu tư về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy 
định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

4. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn Nhà 
đầu tư về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy 
định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí 
nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND trong dự toán chi 
ngân sách địa phương hàng năm. 

c) Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ đầu tư 
theo quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND và cấp phát kinh phí hỗ trợ 
đầu tư để thực hiện thủ tục giải ngân theo quy định, theo đề nghị của Nhà đầu tư. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện các thủ 
tục về đất đai (thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất); giải quyết 
các khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng.  

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn Nhà 
đầu tư về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy 
định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn Nhà 
đầu tư về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo lao động quy 
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định tại Điều 8 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo lao động. 

c) Chủ trì tổ chức nghiệm thu kết quả đào tạo lao động quy định tại Điều 8 
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND theo đề nghị của Nhà đầu tư. 

7. Sở Giao thông vận tải 

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn Nhà 
đầu tư về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ công trình kết cấu hạ 
tầng giao thông ngoài hàng rào dự án quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 
12/2018/NQ-HĐND. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự 
án (hạng mục đường giao thông). 

c) Chủ trì tổ chức nghiệm thu công trình thuộc chính sách hỗ trợ công trình 
kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án (hạng mục đường giao thông) quy định tại 
Điều 7 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND theo đề nghị của Nhà đầu tư. 

8. Sở Xây dựng 

a) Chủ trì hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 
thủ tục hành chính về xây dựng theo quy định. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn Nhà 
đầu tư về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ công trình kết cấu hạ 
tầng ngoài hàng rào dự án quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND. 

c) Chủ trì tổ chức nghiệm thu công trình thuộc chính sách hỗ trợ công trình kết 
cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 12/2018/NQ-
HĐND (trừ hạng mục đường giao thông), theo đề nghị của Nhà đầu tư. 

9. Sở Công Thương 

a) Chủ trì hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định. 

b) Hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định đối 
với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý. 

10. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Chủ trì giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo 
chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
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12. UBND các huyện, thành phố 

Chủ trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ các khó 
khăn khi dự án thực hiện trên địa bàn; xây dựng cơ chế khuyến khích tiến độ thực 
hiện giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; tổ chức tuyên 
truyền chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh tới UBND cấp xã, doanh 
nghiệp và người dân. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ 
đạo các đơn vị thuộc hệ thống tích cực phối hợp với chính quyền địa phương 
tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện giám sát cộng đồng trong thực hiện 
chính sách theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh uỷ; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Phạm Ngọc Thưởng 
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