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Lạng Sơn, ngày  17 tháng 7 năm  2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
giai đoạn 2016-2020 

_______   
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; 
Căn cứ vào Thông tư số 05/2014/TT-BKH ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013;  
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 98/TTr-

SKHĐT ngày 13/7/2015, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư, khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2016 - 2020 như sau: 

1. Tổng số dự án thu hút đầu tư: 24 dự án. 
2. Chia ra các lĩnh vực: 
- Lĩnh vực trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu: 08 dự án. 
- Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung: 03 dự án. 
- Lĩnh vực chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản, dược liệu: 07 dự án. 
- Lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất 

thải rắn: 01 dự án. 
- Lĩnh vực xây dựng chợ nông thôn: 4 dự án. 
- Lĩnh vực sản xuất phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm 

nghiệp, giống thủy sản: 01 dự án. 
(Chi tiết danh mục dự án thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai 

đoạn 2016-2020 theo phụ biểu kèm theo). 
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Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo, hướng dẫn các ngành, UBND các 
huyện, thành phố thực hiện thu hút đầu tư, các doanh nghiệp đăng ký đầu tư, hỗ 
trợ đầu tư theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- TT. HĐND tỉnh; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Các Sở: YT, KH&CN, TN&MT, CT; 
- Các PVP UBND, 
  các phòng: TH, KTTH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Lý Vinh Quang 
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