
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số: 1654/SKHĐT-DN 
 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo  

Nghị quyết và Tờ trình quy định  

về cơ chế, chính sách khuyến khích 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh An Giang 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2018 

Kính gửi::  

- Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh An Giang; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Tại Công văn số 3209/VPUBND-KTTH ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP CP 

ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP), lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến như sau: “Giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên 

cứu, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy 

định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn tại địa phương theo tinh thần Nghị định số 57/2018/NĐ-CP tại kỳ họp 

cuối năm 2018 của HĐND tỉnh; …”. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 

105/HĐND-TT về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 469/TTr-UBND ngày 02 

tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 ban hành 01 nghị quyết triển khai thực hiện đồng 

thời 02 Nghị định: gồm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Khi xây dựng dự thảo nghị quyết, cần quy định cụ thể hồ sơ, trình tự thủ tục nhận 

hỗ trợ để đối tượng thụ hưởng tiếp cận được chính sách ưu đãi, hỗ trợ. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về cơ chế, 

chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển hợp tác, liên 

kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang gửi đến 

các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tham gia góp ý (Công văn số 

1421/SKHĐT-DN ngày 06 tháng 9 năm 2018). 
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Ngày 02 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh có Công văn số 1063/UBND-TH 

về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó: 

"II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Tờ trình Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn và phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều chỉnh lại: Tờ trình Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Lý do: Chỉ thực hiện theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp sẽ trình tại kỳ họp lần thứ 10 năm 2019”. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tổng hợp các ý kiến góp ý của các 

đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, kèm theo dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối 

với từng loại dự án, hạng mục, công trình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 

Điều 17 Quy định kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 

năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho dự thảo Nghị 

quyết HĐND tỉnh, kèm theo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối với từng loại dự án, hạng mục, công trình 

như sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn các dự thảo trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2018. 

 2. Kính đề nghị Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 

tham gia ý kiến các dự thảo, thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20 tháng 10 năm 

2018.  

 3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể  và tư 

nhân): Số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
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 - Số điện thoại: (0296) 3831232. 

 - Đồng thời gửi files mềm về địa chỉ email: nhkiet01@angiang.gov.vn 

 Toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, kèm theo dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối với 

từng loại dự án, hạng mục, công trình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(http://sokhdt.angiang.gov.vn). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng TC-KH cấp huyện; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở (tham gia góp ý); 

- Cổng thông tin điện tử Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT, DN. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thành Nhơn 
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