
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 
 

Ngày 15/6/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND 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. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc.  

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung 

cuộc họp, ý kiến của các thành phần tham dự họp, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp như sau: 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 80% diện 

tích đất tự nhiên của tỉnh, trên 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, bởi vậy 

nông nghiệp, nông thôn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong giữ vững ổn 

định kinh tế, an ninh trật tự, an toàn xã hội tỉnh. Để thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp, nông thôn tương xứng với tiềm năng, vị thế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tập trung, thu 

hút các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, 

cụ thể, sát thực là Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND 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.  

Đến nay sau hơn một năm triển khai thực hiện, chính sách trên đã đạt 

được nhiều kết quả tích cực, huy động được cả hệ thống chính trị, nhiều người 

dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia và được hưởng lợi từ chính sách, thúc 

đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nhanh, bền vững 

hơn. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai chính sách đã phát sinh một số khó khăn, 

bộc lộc một số điểm hạn chế, yếu kém, bất cập, đồng thời hiện nay chính sách 

của Trung ương có thay đổi, Luật Đầu tư năm 2014 là căn cứ pháp lý để xây 
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dựng Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND đã được thay thế bằng Luật Đầu tư 

năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Do đó cần kịp thời sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh để 

phù hợp quy định mới của Trung trương, tháo gỡ khó khăn, bất cập của chính 

sách đã ban hành, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. 

Qua thảo luận, phân tích, cuộc họp thống nhất sự cần thiết xây dựng, trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND, nhất trí với 07 nội dung và 01 điều quy định về chuyển 

tiếp như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý hợp lý 

tại cuộc họp và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 174/BC-STP 

ngày 15/6/2021, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, trình phiên họp UBND 

tỉnh thường kỳ tháng 6/2021 (kỳ 2), bảo đảm thời gian, chất lượng yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành phần dự họp nội dung 2 tại GM 

  217/GM-UBND ngày 11/6/2021;  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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