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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc  

Họp chuyên đề xem xét Đề án bố trí dân cư vùng thiên tai và dự thảo Quyết 

định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc 

dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

 

Ngày 24/12/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Đề án bố trí dân cư vùng thiên tai và dự thảo 

Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình 

thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tham dự cuộc họp 

có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch,  Y tế, Giáo dục và Đào 

tạo, Ban Dân tộc, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, UBND các huyện: Hữu 

Lũng, Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định và Văn phòng UBND tỉnh.  

 Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Về dự thảo Đề án “Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, 

biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2019-2025, định hướng đến năm 2030”: 

Thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng của Thủ tướng Chính phủ 

tại Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, phối hợp đơn 

vị tư vấn lập Đề án bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, 

hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2018-2025, định hướng đến năm 2030; lấy ý kiến các cơ quan liên quan hoàn 

chỉnh Đề án trình UBND tỉnh xem xét theo quy định. Tuy nhiên tiến độ triển khai 

lập Đề án còn chậm, đến nay thời gian thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo 

Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ còn 01 năm (hiệu lực 

thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg đến hết năm 2020); bên cạnh đó, hiện nay 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, trong đó bao trùm các nội dung Đề án nêu trên. Măṭ khác qua xem xét 

thấy rằng khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ Đề án là không 

khả thi do hiện nay nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của 

Trung ương, tỉnh đã phân bổ xác định cho các nhiệm vụ khác; đối với giai đoạn 
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2021-2025 và những năm tiếp theo chưa có hướng dẫn của Trung ương , do vậy 

không đủ cơ sở để xác điṇh tính khả thi các nguồn lực cho thực hiện Đề án. 

UBND tỉnh thống nhất không phê duyệt Đề án “Bố trí dân cư các vùng 

thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc 

họp, phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh nội dung Đề án làm cơ sở nghiệm thu 

thanh toán khối lượng theo quy định. 

2. Về dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng 

mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025: 

Để triển khai thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động triển khai xây dựng Quyết định ban hành 

định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-

2025 theo các bước, trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

UBND tỉnh thống nhất việc ban hành quyết định là cần thiết, đúng thẩm quyền. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo quyết định 

theo hướng sau: 

- Nghiên cứu biên tập lại quyết định theo hướng chỉ quy định nội dung các 

định mức đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn; không đưa vào các nội dung mang tính chất hướng 

dẫn (việc hướng dẫn thuộc trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành tỉnh sau khi 

Quyết định được UBND tỉnh ban hành).   

- Về các mức hỗ trợ cụ thể, cần chỉnh sửa: Hỗ trợ đầu tư xây dựng mặt 

đường giao thông láng nhựa 3 lớp (dày 3,5cm, T/C nhựa 4,5 kg/m
2
) là 80.000 

đồng/m
2
; Hỗ trợ xây dựng đồng ruộng, gồm: Nhà kính hỗ trợ 50.000 đồng/m

2
; 

Nhà lưới, nhà màng hỗ trợ 30.000 đồng/m
2
; Tưới phun, tưới nhỏ giọt hỗ trợ 

30.000 đồng/m
2
./. 

  

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần tham dự họp; 

- CPVP UBND tỉnh, 

các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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