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CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
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Son La, ngày 29 tháng 10 nàm 2021 S: 2109/SKHDT - KTDN 
V/v: D nghj phi hçip tham gia h sa 
d xut xây dirng Co ch& chInh sách 
thuc hiên thu hut du ti.r trên dia bàn 

tinh giai don 2021 - 2025 

Kmnhgi:ri: 
- Các si: Cong thuang; Vn hóa, Th thao và Du 
ljch; Tài nguyen và Môi truông; Nông nghip và 
PTNT; Khoa h9c và Cong ngh; Tài chInh; Xây dimg 
- Ban quân l các Khu cong nghip tinh; 
- UBND các huyn, thành phô. 

Thirc hin chi do cüa UBNID tinh tai  các Cong van: so 1910/UBND-TH 
ngày 02/7/2021 ye vic thirc hin chuang trInh hành dng cüa Ban Chap hành 
Dâng b tinh thirc hin Nghj quyêt Di hi dai  biêu toàn quôc lan th XIII cüa 
Dàng; Cong van so 2748/UBND-TH ngày 30/8/2021 ye vic xây dirng Ng 
quyêt cüa HDND tinh ye chInh sách khuyên khIch h6 trcl dâu tu trên da bàn tinh 
San La, 

Trên cci s& kt qua rà soát, dánh giá các chInh sách h trq du tu dang trin 
khai trên dja bàn cüa cac sâ, ngành, S Kê hotch và Dâu tu dãxây dirng ho sa dê 
xuât xây drng Nghj quyêt cüa HDND tinh ye chinh sách khuyên khIch ho trq dâu 
tu. De có cci sâ hoàn thin d%r thão, tO chirc h9p tu van, trInh HDND, UBNID tinh, 
Sâ Kê hoach và Dâu tu dê nghj các ca quan, dan vj trén Ca sâ nghiên ciru các dir 
thàogüi kern theo, can cü chirc näng nhim viii, phôi hçip tham gia kiên ye mt 
sO ni dung cii the nhu sau: 

1. S& Cong thiro'ng: 
1.1. Ra soát, dánh giá kêt qua th'trc hin và dê xuât ban hành chInh sách ho 

trçl dâu tu ye lThh virc, san phârn khuyên khIch dâu tu gôm: Hoat dng chê biên 
sâu san phâm nông nghip quy mô lan vâi các nOi  dung sau: 1ira ch9n mt so 

các san phâm cüa tinh can Ixu tiên phát triên cong nghip chê biên; dir kiên diêu 
kiên, quy rnô duGc ho trg dâu tu; các dê xuât xây drng mirc ho trq. Dix an kinh 
doanh chç dâu môi, nOng san, logistics. 

- Các ni dung phát triên theo ngành, linh virc quail l. 
1.2. Dê xuât ban hành chInh sách ho tro dâu tu ye dia bàn ixu dâi dâu tu 

dOi vâi các khu dã quy hoach phát triên clim cong nghip. 
2. So' Van hóa, The thao và Du Ijch: Rà soát, dánh giá kêt qua thirc hin 

vàde xuât ban hành ni dung, dieu kin ho trg dâu tu dOi vói các dr an phát 
triên khu/diêm du ljch gän v&i phát huy bâo tOn giá trj van boa dja phuang và 
các vüng, dja bàn ru tiên dâu ti.r các dir an du ljch. 
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Noinhân: 
- Nhu trêr?-' 
- Ban giám doe; 
- Liru VT, KTDN.7b. 

- Cho kin v vic tách ni dung h trq du tu v du ljch hoc 1ng ghép 
trong ni dung si Van hóa, The thao và Du ljch dang dé xuât. 

3. S& Tài nguyen và Môi trtro'ng: Bô sung rà soát, dánh giá kêt qua thirc 
hin và dê xuât ban hành ni dung, diêu kin ho trçv dâu tu dôi vâi các dir an xir 
1, tái chê rác thai, chat thai tp trung (bao gôm cá tái chê kêt hcrp phát triên 
náng 1ucmg); ni dung, diêu kin h trq. 

4. S& Nông nghip và PTNT: 
- Bô sung dánh giá kêt qua thrc hin Nghj dnh 57/2018/ND-CP ngày 

17/4/2018, Nghj quyêt 128/2019/NQ-HDND cüa I-IDND tinh; sir can thiêt ban 
hành chInh sách ho trçl dau tu dôi vi cong nghip chê biên sâu nông san. 

- Dánh giá kêt qua thirc hin và dê xuât ban hành chInh sách dôi vâi các 
ni dung ye dâu tu, san phâm uu tiên, diêu kin, quy mO, ni dung ho trçi dâu tu 
dôi vi các hot dng ho trçi dâu tu chê biên nông san, chän nuOi tp trung, san 
xuât nông nghip 1rng diing cong ngh cao. 

5. Ban quãn 1 các Khu cong nghip tinh: 
- Bô sung dánh giá kêt qua thrc hin cong tác thu hut dâu tu vào khu cong 

nghip. 
- Dê xuât ban hành chInh sách h trc dâu tu ye dja bàn u'u dâi dâu tu dOi 

vi các khu dã quy hoach  phát triên khu cong nghip, diêu kin, ni dung ho trçv 
6.UBND các huyn, thành ph: Tham gia dê xuât ban hành chInh sách 

ho tror dâu tu, diêu kiên ho trcl dâu tu; Dja bàn uu tiên thu hut dâu tu dôi vJi 
tüng huyn, thành phô lam cc sâ dê xuât các chInh sách ho trq cüa trng dja bàn. 

7. Các s& Khoa hQc Va Cong ngh; Tài chInh; Xây diyng: Các dê xuât 
khác theo chüc näng quán 1 cüa ngành, dcin vj. 

* Các dy' tháo, tài lieu kern theo Cong van gOm. 
- Báo cáo dánh giá tác d5ng cza chInh sách, 
- Tàtrinh dê nghj xáy dyng Nghj quyêt cla HDND tinh 
- Dê cuollg Nghj quyêt cña HDND tinh quy djnh m5t sO chInh sách ho lrçt 

dáu tu' trén da bàn tinh Son La; 
- Báo cáo dánh giá thrc trclng các van dê lien quan den chInh sách. 
- Các tài lieu có lien quan khác. 
Van bàn tharn gia kiên dê nghj gui ye Sâ Kê hoach  và Dâu tu trirrc 

ngày 08/11/2021 dông thôi gui qua dja chi email ktdn.skhdt@sonla.gov.vn  dê 
tong hçip, hoàn thin ni dung trInh. 

Rat mong nhn dugc sir quan tam phôi hcp cüa Qu Co quan./. 
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