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     UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /SKHĐT-ĐKKD 
 V/v đăng ký danh mục dự án  

khuyến khích doanh nghiệp, hợp 

tác xã đầu tư vào nông nghiệp 

nông thôn tỉnh Cao Bằng. 

        Cao Bằng, ngày           tháng  03 năm 2020 

 

                          

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cao Bằng; 

- Liên minh hợp tác xã; Hiệp hội doanh nghiệp; Hội doanh 

nhân trẻ; CLB nữ doanh nhân tỉnh Cao Bằng; 

- Cổng thông tin điện tử điện tử tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, Báo Cao Bằng; 

- Các Nhà đầu tư. 

 

                                         

Thực hiện các quy định tại 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; Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT, ngày 06/12/2018 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện 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; Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành chính sách đặc 

thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn số 488/HD-UBND ngày 02/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 20/2019/NQ-

HĐND,ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các đoàn thể, hiệp hội, hội, nhà đầu tư, cơ quan liên quan phối 

hợp xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025 như sau: 

1. Đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

hiệp hội, hội doanh nghiệp, các đoàn thể, hiệp hội, hội, nhà đầu tư đề xuất danh 

mục dự án khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025 thuộc phạm vi, lĩnh vực mình phụ 

trách; nguyên tắc tổng hợp danh mục theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 

04/2018/TT-BKHĐT, ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghị quyết 

số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Hướng dẫn số 488/HD-UBND ngày 02/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng. Nội dung danh mục dự án theo Phụ lục đính kèm. 
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2. Đề nghị Cổng thông tin điện tử điện tử tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Cao 

Bằng phối hợp đăng tải, phổ biến nội dung văn bản này lên Cổng thông tin điện 

tử, các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Cao Bằng để thông báo rộng rãi cho 

các nhà đầu tư. 

3. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã gửi danh mục đề xuất thực 

hiện dự án theo Phụ lục đính kèm đến sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, 

hiệp hội, hội, địa phương để tổng hợp hoặc gửi đề xuất trực tiếp đến Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

4.  Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 

đoàn thể, hiệp hội, hội, nhà đầu tư tổng hợp, gửi danh mục đề xuất về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 06/04/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, hiệp hội, hội, nhà 

đầu tư, cơ quan đơn vị phối hợp theo các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KTN, THQH; 

- Văn phòng sở; 

- Lưu VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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PHỤ LỤC 

ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, 

NÔNG THÔN 

(Kèm theo Văn bản số         /SKHĐT-ĐKKD ngày     tháng  03 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

TT Tên dự án 
Quy mô/công suất 

(dự kiến) 

Địa điểm (dự 

kiến) 

Dự kiến 

vốn đầu tư 

(tr.đ) 

Dự kiến 

vốn hỗ trợ 

(tr.đ) 

Ghi chú 

Nhà đầu 

tư dự 

kiến đầu 

tư 

Tiến độ 

thực hiện 

dự án 

đầu tư 

Công 

nghệ áp 

dụng 

Ưu đãi 

đầu tư và 

điều kiện 

áp dụng 

Thời hạn 

hiệu lực 

của QĐ 

CTĐT 

 1                 

 2                 

 3                 

 …                 
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