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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày 28/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 977/SKH-DN về 

việc tham gia ý kiến đối với quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Về bố cục của Dự thảo Nghị quyết và Đề án 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản thống nhất với bố cục Dự 

thảo Nghị quyết và Đề án quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh.  

2. Một số nội dung tham gia khác 

- Tại Khoản 2, Điều 2 - Dự thảo Nghị quyết có quy định “ Danh mục dự án 

thuộc đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư được sắp xếp theo thứ tự ưu 

tiên trên cơ sở dự án đáp ứng nhiều tiêu chí hơn thì xem xét ưu tiên hỗ trợ”. Tuy 

nhiên, không nói rõ tiêu chí được quy định ở đâu, đề nghị bổ sung quy định tiêu 

chí để thuận lợi trong quá trình thực hiện chính sách. 

- Tại Khoản 2, điều 6 - Dự thảo Nghị quyết: Mức hỗ trợ đào tạo nghề dự 

Dự thảo Nghị quyết đưa ra là: hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 500.000 

đồng/ 01lao động đối với loại hình đào tạo sơ cấp nghề là khá thấp và không 

phù hợp với chi phí đạo tạo nghề cho lao động nông thôn thực tế hiện nay. Mức 

hỗ trợ cho đào tạo nghề phụ thuộc vào nghề và theo thời gian đào tạo nên nếu 

quy định 1 mức hỗ trợ cụ thể sẽ khó thực hiện.  

Định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay đang được 

áp dụng tại Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh. Do 

đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu định mức dạy nghề tại Quyết 

định 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh để đưa ra định mức 

phù hợp với tình hình hiện tại. Hoặc quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề được hỗ 

trợ áp dụng theo mức quy định hiện hành của UBND tỉnh.   

- Tại trang 12, tại phần a, mục 3.2 của dự thảo Đề án “Nhà đầu tư được 

xem xét khấu trừ, số tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp và các khoản miễn, giảm 

khác khi được áp dụng chính sách ưu đãi tại Điều 4 Nghị quyêt này theo quy 

định của Pháp luật có liên quan”. Cần nghiên cứu cụm từ nêu trên cho phù hợp 
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vì trong dự thảo Đề án quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị không có Điều 4.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.   

Nơi nhận:                                 
- Như trên;  

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.    

                           

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Phú Quốc 
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