
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TCKH Cao Lộc, ngày      tháng 3 năm 2021 

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh 

về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 244/UBND-KT ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của chính sách trong thời gian tới. UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh quán 

triệt, tuyên truyền sâu rộng, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh; Hướng dẫn liên ngành số 309/HDLN-

SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT ngày 31/12/2019 đến các đối 

tượng được thụ hưởng, các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn.  

2. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công 

tác cải cách thủ tục hành chính, tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào huyện 

Cao Lộc bằng các nội dung cụ thể như: đẩy mạnh rà soát, rút ngắn thời gian và 

nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh 

bạch các thủ tục hành chính và tại bộ phận “Một cửa” của huyện, xã; đẩy mạnh 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trên cơ sở lợi thế của huyện để đưa ra 

các định hướng, giải pháp thu hút đầu tư phù hợp, khai thác hiệu quả các điều 

kiện tự nhiên. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 91/KH-

UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

rà soát, lựa chọn 01-02 dự án đủ điều kiện, lập hồ sơ mẫu thụ hưởng Chính sách 

để các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tham khảo, hướng dẫn các đối tượng đủ 

điều kiện và các doanh nghiệp lập hồ sơ thụ hưởng.  

4. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
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liên quan triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đối với các 

dự án do Nhà nước thu hồi đất; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực 

hiện các thủ tục về đất đai, thỏa thuận mặt bằng đối với các dự án không thuộc 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất, đồng thời chủ động tháo gỡ các khó khăn khác 

cho dự án thực hiện trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền Chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh tới UBND cấp xã, doanh nghiệp và người dân để 

biết, thực hiện. 

5. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai và cụ 

thể hóa các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND 

tỉnh, huyện, kế hoạch của đơn vị mình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; 

kịp thời báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) các nội dung 

phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp 

có thẩm quyền xử lý theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PCVP;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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