
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SCT-QLTM Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

V/v thực hiện hỗ trợ đầu tư xây 

dựng chợ nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 

66/2017/NQ-HĐND  

 

Kính gửi: 

 

 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, HTX tiếp nhận, chuyển giao chợ 

nông thôn trên địa bàn. 

Thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 

25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ 

trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-

2030; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 cùa UBND tỉnh về 

sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Nhằm triển khai thực hiện việc hỗ trợ đầu tư đối với các chợ nông thôn 

đã và sắp hoàn thành đưa vào hoạt động trong thời gian tới; trên cơ sở tổng hợp 

đề xuất của UBND các huyện trong thời gian qua, Sở Công Thương đã chủ trì 

phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung về trình tự, thủ tục, hồ 

sơ thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố tuyên 

truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã có dự án chợ nông thôn thuộc 

đối tượng của Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND theo các nội dung, trình tự cụ 

thể như sau: 

1. Các căn cứ pháp lý liên quan về chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý chợ;  

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý chợ; 

- 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 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; 
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- Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh 

quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; 

- Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh về 

sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030. 

2. Đối tượng áp dụng, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ theo chính sách 

hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2018-2030 

2.1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng 

mới, cải tạo nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ  

a) Nguyên tắc hỗ trợ: 

- Dự án đầu tư theo chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển chợ nông 

thôn trên địa bàn tỉnh, thông qua việc huy động vốn của các nhà đầu tư, được 

xem xét, hỗ trợ đầu tư. 

- Mỗi dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn chỉ được hưởng chính sách 

hỗ trợ đầu tư theo quy định 01 lần.  

- Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.  

b) Điều kiện hỗ trợ: 

- Chợ có trong quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Nhà đầu tư phải có đủ năng lực triển khai thực hiện dự án. 

- Đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ: 

+ Quy mô và hạng mục đạt chuẩn chợ nông thôn mới. 

+ Diện tích, mặt bằng chợ tối thiểu: 1.500 m2. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn có liên quan theo các Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

- Phụ lục 1: Các trình tự, thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện hỗ 

trợ đầu tư theo chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại Quyết định 

số 25/2018/QĐ-UBND. 

- Phụ lục 2: Các biểu mẫu kèm theo. 

4. Đề nghị UBND các huyện, UBND thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện công tác chuyển 

giao mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến các xã, các tổ chức, các đối tượng liên quan 

hoặc thụ hưởng chính sách theo Quyết định. Kêu gọi, hướng dẫn, lựa chọn các 
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nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm xây dựng quản lý khai thác chợ nông thôn 

trên địa bàn. 

- Trên cơ sở văn bản này, thực hiện công tác tuyên truyền, phối hợp với 

các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 

thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn. Tuyên truyền, hướng dẫn các 

doanh nghiệp đã được giao chợ trên địa bàn thực hiện đúng các thủ tục theo 

quy định. Đối với các chợ đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử 

dụng cần sớm hoàn chỉnh hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm 

định để thực hiện chính sách hỗ trợ. 

5. Đề nghị các doanh nghiệp, HTX đã được tiếp nhận, chuyển giao 

chợ nông thôn trên địa bàn 

- Các doanh nghiệp, HTX đã được tiếp nhận, chuyển giao chợ trên địa 

bàn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn 

sau khi chợ đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề vướng mắc về lập dự 

án, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành về xây dựng cơ bản... đề nghị các 

doanh nghiệp, HTX chủ động làm việc với chính quyền địa phương hoặc các 

Sở, ngành có liên quan của tỉnh để định hướng và thống nhất giải quyết, đảm 

bảo công tác chuyển giao chợ cho doanh nghiệp quản lý, khai thác kinh doanh 

và đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết. 

Đề nghị UBND các huyện thành phố; các doanh nghiệp, HTX tiếp nhận, 

chuyển giao chợ nông thôn trên địa bàn quan tâm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện 

có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn theo Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện có vấn đề vướng mắc, nhà đầu tư, cơ quan liên quan đề nghị báo cáo 

về Sở Công Thương (thông qua phòng Quản lý thương mại, 

SĐT:02053.875.497) để xem xét, giải quyết kịp thời ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, 

TN&MT, Xây dựng, Nội vụ; LĐ-

TB&XH, NN&PTNT, Cục thuế tỉnh, 

Liên minh HTX tỉnh; 

- Hiệp Hội DN tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Đình Đại 

 

 

 

 

 



4 

 

Phụ lục 1: 

Các trình tự, thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện  

chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Nghị quyết số 66 
(Ban hành kèm theo Công văn số     /SCT-QLTM  ngày   tháng 10 năm 2021) 

 

1. Trình tự đề nghị hỗ trợ:  

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 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; bao gồm: 

- Dự án đầu tư. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (mẫu số 01 phụ lục 3 ban 

hành kèm theo văn bản này). 

b) Tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi 03 bộ hồ sơ về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

c) Thẩm quyền quyết định: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo UBND tỉnh, trong vòng 05 

ngày UBND tỉnh có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Trường hợp 

từ chối cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp, UBND tỉnh có văn bản gửi doanh 

nghiệp nêu rõ lý do. 

d) Kết quả thực hiện: Văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 

theo mẫu số 04 tại phụ lục II kèm theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ. 

2. Nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án 

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 17 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 bao gồm: 

- Văn bản đề nghị nghiệm thu của doanh nghiệp; 

- Văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp;  

- Hồ sơ công trình để phục vụ công tác đánh giá dự án, hạng mục dự án.

 * Phụ lục hồ sơ công trình đính kèm theo, bao gồm:  

1. Văn bản về chủ trương đầu tư ( nếu có); 

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình  

3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt 

thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã 

được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật 

4. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo) 
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5. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận 

hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng 

6. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng 

7. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định (nếu có) 

8. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công 

xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng. 

b) Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở 

Nông nghiệp và PTNT (Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

c) Thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 

trì mời đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, cơ 

quan chuyên ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự 

án tham gia Hội đồng nghiệm thu và tiến hành nghiệm thu theo nội dung quy 

định tại khoản 1 Điều 3, Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

d) Kết quả thực hiện: Biên bản nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn 

bộ dự án theo Mẫu số 05, Phụ lục II Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ. 

3. Thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Công văn đề nghị hỗ trợ của nhà đầu tư (theo mẫu số 02 Phụ lục 3 ban 

hành kèm theo văn bản này); 

- Quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Bản sao); 

- Đối với hỗ trợ xây dựng các hạng mục chính của chợ và hỗ trợ xây 

dựng đường giao thông ngoài chợ: có bảng xác định giá trị khối lượng công 

việc hoàn thành của công trình để giải ngân phần vốn ngân sách hỗ trợ tương 

ứng với tỷ lệ theo quy định;  

- Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành theo quy định (Bản chính). 

b) Tiếp nhận hồ sơ: Nhà đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu 

điện) đến Sở Tài chính. 

c) Thẩm quyền quyết định: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến), Sở Tài chính xem xét thẩm định 

kinh phí. 

d) Kết quả: Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí cho đối tượng được 

hưởng bằng lệnh chi tiền qua kho bạc. 
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Phụ lục 2: 

Các biểu mẫu kèm theo 
(Ban hành kèm theo Công văn số     /SCT-QLTM  ngày   tháng 10 năm 2021) 

 

 

Mẫu số 01 

TÊN DOANH NGHIỆP… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ………… …., ngày … tháng … năm … 

  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO 

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư …. 

Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp).........................................................................  

Loại hình doanh nghiệp: ......................................... (theo Luật doanh nghiệp) 

Ngành nghề kinh doanh:.......................................................................................... 

Trụ sở chính:............................................................................................................ 

Điện thoại: ……………………………………Fax............................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số …..do ……………….. 

cấp ngày ….tháng …..năm …… 

I. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN VỚI NỘI DUNG SAU: 

1. Tên Dự án: ..........................................................................................................  

2. Lĩnh vực đầu tư: .................................................................................................  

3. Địa điểm thực hiện Dự án: .................................................................................  

4. Mục tiêu và quy mô của dự án: ..........................................................................  

5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: ...............................................................................  

6. Diện tích đất dự kiến sử dụng: ............................................................................  
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7. Số lao động Dự án sử dụng bình quân trong năm: .............................................  

8. Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến: .......................................................................  

II. KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

1. Căn cứ hỗ trợ 

2. Sự phù hợp với các điều kiện hỗ trợ 

3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ đầu tư: 

TT Nội dung Số tiền 
Thời gian hỗ trợ 

(năm) 
Ghi chú 

1         

2         

          

III. CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ: 

.................................................................................................................................  

IV. DOANH NGHIỆP CAM KẾT: Nội dung hồ sơ đầu tư 

1. Về tính chính xác của những thông tin trên đây. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

  

 

Nơi nhận: 

....., ngày … tháng … năm …. 

Chức danh người đại diện doanh 

nghiệp 
(Ký tên, đóng dấu) 

Hồ sơ kèm theo:.... 
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Mẫu số 02 

TÊN DOANH NGHIỆP… 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
V/v đề nghị cấp kinh phí …….… ….ngày ….tháng …. năm….. 

  

Kính gửi: Sở Tài chính Lạng Sơn 

 

Căn cứ 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 

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2019 sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 

25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2018-2030.. 

Doanh nghiệp: (tên doanh nghiệp)….. 

Trụ sở chính: …. 

Điện thoại: …. ……………………………. Fax: …….. 

Tài khoản số ….. tại …… 

Lý do (thanh toán): ……. 

Nội dung ưu đãi, hỗ trợ: 

+ Hạng mục  

+ ….. 

Số tiền đề nghị hỗ trợ :……(Viết bằng chữ): ………… 

  

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu. 

CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 
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