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KẾ HOẠCH 

Thực hiện 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. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 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; Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

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

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh,  Kế  hoạch  số  20/KH-

UBND  ngày  30/01/2020  của UBND 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 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 

2. Phân công nhiệm vụ, nội dung cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện; cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch của 

UBND tỉnh phù hợp đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tổ 

chức thực hiện thiết thực, hiệu quả. 

3. Phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng được thụ hưởng của 

Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện 

cho các đối tượng tiếp cận, được hưởng chính sách, nhằm thu hút đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vào Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Văn phòng:  

Thực hiện quán triệt, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
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nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 thông 

qua hệ thống Văn phòng điện tử, website của đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Từ đầu tháng 5/2020 và thực hiện thường xuyên. 

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Tham mưu trong công tác thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn quản lý, trong đó có các dự án trong các 

phân khu chức năng, các cửa khẩu. 

- Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu 

về danh mục dự án, lĩnh vực khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn 

vào các phân khu chức năng, các cửa khẩu để trình xem xét. 

- Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn định kỳ hàng năm. 

- Nghiên cứu và phối hợp với các phòng chuyên môn của các ngành xây 

dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Phòng Quản lý doanh nghiệp:  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng được thụ hưởng của Nghị quyết 

(các doanh nghiệp, Hơp̣ tác xã, liên hiệp Hơp̣ tác xã, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan...) thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao quản lý về các chính 

sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các đối tượng được 

tiếp cận, được hưởng các cơ chế, chính sách. 

- Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Công Thương tăng cường các 

hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP; nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của 

sản phẩm; từng bước mở rộng danh mục sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ra thị 

trường nước ngoài. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Phòng Quản lý hạ tầng:  

- Tham mưu rà soát, lập, điều chỉnh, công bố công khai quy hoạch sử 

dụng đất hàng năm cho mục đích sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn 

trên địa bàn được giao quản lý. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Nghiên cứu và phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường rà soát quỹ đất đai cho sản xuất nông nghiệp để tham mưu xây dựng 
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Nghị quyết của HĐND tỉnh về Cơ chế tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất 

nông nghiệp. 

Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2020. 

5. Trung tâm quản lý cửa khẩu:  

- Là đầu mối tại các khu vực cửa khẩu, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn 

cho các đối tượng là Doanh nghiệp, Hơp̣ tác xa,̃ liên hiệp Hơp̣ tác xa,̃ các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại khu vực cửa khẩu thực hiện các chính 

sách hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết. 

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban Quản lý để tham 

mưu hướng dẫn các đối tượng triển khai thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng, phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực. 

Trước ngày 10/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 

qua phòng Kế hoạch tổng hợp để tổng hợp, báo cáo. 

3. Giao phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau./. 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM; TTQLCK; 

- BQL dự án; 

- Lưu: VT, KH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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