UBND TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 818 /SKHĐT-DNKTTT

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2018

V/v tăng cường tuyên truyền Chính
sách đặc thù khuyến khích đầu tư
vào nông nghiệp và nông thôn trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2017-2020.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020, Quyết định số
02/2017/QĐ - UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về Chính sách đặc thù
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2017-2020 (Chính sách) được gửi tới Báo Lạng Sơn, Cổng thông tin
điện tử tỉnh để tuyên truyền tới doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân trên địa bàn
tỉnh;
Thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ - UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư
đã gửi tài liệu và yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ
chức tuyên truyền Chính sách (gồm: Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND; Quyết
định số 02/2017/QĐ - UBND và Hướng dẫn liên ngành số 385/HDLN-SKHĐTSTC-SNNN-NHNN ngày 11/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
Lạng Sơn quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định hỗ trợ đầu tư; nghiệm
thu dự án hoàn thành; thanh quyết toán khoản hỗ trợ đầu tư từ Chính sách đặc
thù khuyến khích đầu tư về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
giai đoạn 2017-2020).
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về chính sách chưa thực sự được một số
cơ quan quan tâm thực hiện dẫn tới hiện nay một số cán bộ, công chức, doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ dân chưa nắm được có Chính sách thực hiện trên địa bàn.
Để triển khai thực hiện Chính sách có hiệu quả trong thời gian tới, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố, Hiệp hội doanh
nghiệp tỉnh tăng cường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Chính sách đặc thù
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2017-2020 trong năm 2018 bằng nhiều hình thức (trên trang thông tin
điện tử, thông qua chương trình giám sát, kiểm tra chuyên đề hoặc kiểm tra tình
hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định kỳ), tới các doanh
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhân dân trên địa bàn.
2. Tài liệu tổ chức tuyên truyền thực hiện Chính sách, gồm:
a) Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.
b) Tài liệu hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện
- Quyết định số 02/2017/QĐ - UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh
về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.
- Hướng dẫn liên ngành số 385/HDLN-SKHĐT-STC-SNNN-NHNN ngày
11/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn quy định trình tự,
thủ tục thẩm định, quyết định hỗ trợ đầu tư; nghiệm thu dự án hoàn thành; thanh
quyết toán khoản hỗ trợ đầu tư từ Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư về
nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020.
- Tài liệu hướng dẫn trình tự thủ tục, thẩm quyền quyết định miễn, giảm
tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước:
+ Điều 46 Chương V Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số
83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
+ Điều 15, Điều 16 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
+ Điều 15 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Về thủ tục vay vốn ngân hàng thương mại được các chi nhánh TCTD
trên địa bàn hướng dẫn cụ thể theo quy định nội bộ của từng TCTD quy định tại
Điều 22 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
(Có các văn bản kèm theo: Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND, Quyết định
số 02/2017/QĐ – UBND, Hướng dẫn liên ngành số 385/HDLN-SKHĐT-STC2

SNNN-NHNN, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 76/2014/TT-BTC,
Thông tư số 77/2014/TT-BTC, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN).
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan và hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- TT XTĐT (đăng thông tin);
- Các phòng: KTN, DNKTTT&TN, ĐKKD;
- Lưu: VT, DNKTTT&TN.

Đã ký

Lê Văn Thắng
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động – Thương
binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin truyền
thông;
- Cục Thuế tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Hội nông dân tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố.
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