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Số: 1158/UBND-TC 
V/v phối hợp xây dựng danh mục 

dự án khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn 

 Đức Thọ, ngày  27 tháng 5 năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
Thực hiện Văn bản số 1208/SKHĐT-DNĐT ngày 23/5/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư  vào nông nghiệp, nông thôn. 

Sau khi xem nội dung văn bản yêu cầu về các cơ chế, chính sách hỗ trợ 

liên quan đến đối tượng được hưởng là doanh nghiệp, UBND huyện Đức Thọ 

báo cáo như sau: Từ năm 2010 đến nay UBND huyện đã ban hành một số chính 

sách khuyến khích, hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, được 

nhân dân đồng tình ủng hộ cao, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, 

đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, tuy nhiên các chính sách này đối tượng 

hướng đến là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, không có chính sách hỗ trợ liên 

quan đến đối tượng được hưởng là doanh nghiệp. 

Còn đối với nội dung liên quan đến Văn bản số 716/SKHĐT-DNĐT ngày 

06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Thọ đã có báo cáo tại 

Văn bản số 838/UBND-TC ngày 16/4/2020 về việc kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện các dự án đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Trên đây là các nội dung báo cáo theo nội dung đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT, TC. 

Gửi VB giấy + Điện tử. 
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      Đặng Giang Trung 
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