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SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2424/SXD-QLXD Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

V/v thực hiện Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của HĐND tỉnh, Hướng 

dẫn liên ngành số 1889/HDLN-

HTĐT ngày 14/9/2022 

 

 

                      Kính gửi:  - UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn; 

 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  

 - Các tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn.  
 

Ngày 07/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị 

quyết số 16/2022/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ 

chức thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND 

tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 

856/UBND-KT ngày 23/7/2022.  

Ngày 14/9/2022 Liên ngành gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, 

Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Sở 

Y tế; Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-

HTĐT về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND Ngày 

07/7/2022 Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố và Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, quán triệt sâu 

rộng Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh và 

Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-HTĐT ngày 14/9/2022 để mọi đối tượng 

thụ hưởng đều được tiếp cận thông tin, tích cực tham gia thực hiện chính sách để 

thực sự nâng cao hiệu quả thu hút, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

Theo Hướng dẫn Liên ngành số 1889/HDLN-HTĐT ngày 14/9/2022 Sở 

Xây dựng được giao là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách hồ sơ hỗ 

trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án. Chủ đầu tư các dự án 

có nhu cầu hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án tự 

rà soát, đối chiếu các quy định về điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị 

định số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. Trình tự 

thủ tục để được xét hưởng hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào 

của dự án được quy định cụ thể như sau: 

- Về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào: là dự 

án độc lập với dự án chính của Nhà đầu tư, được Nhà đầu tư lập, thẩm định, phê 
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duyệt, triển khai thực hiện và kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của pháp 

luật về xây dựng. 

- Thời điểm nộp hồ sơ: trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi dự 

án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào được chấp thuận 

nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng, Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị 

hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng. Quá thời gian trên, Nhà đầu tư 

không thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ coi như không có nhu cầu và 

không được xem xét hỗ trợ theo quy định. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ của Nhà đầu tư (Mẫu số A.02);  

+ Hồ sơ Dự án chính của Nhà đầu tư: bản sao Quyết định chủ trương 

đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); Bản sao Quyết định phê 

duyệt dự án; Thông báo chấp thuận nghiệm thu theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây 

dựng. 

+ Hồ sơ dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào: bản 

sao Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt thiết kế triển khai sau 

thiết kế cơ sở; Thông báo chấp thuận nghiệm thu theo quy định của Luật Xây 

dựng hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây dựng. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng (địa chỉ: số 71, đường Nhị Thanh, 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

- Trình tự giải quyết: Sở Xây dựng thành lập Hội đồng thẩm định hỗ 

trợ đầu tư, thành phần bao gồm: Lãnh đạo Sở Xây dựng làm tổ trưởng; thành 

viên là đại diện các sở ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và các 

cơ quan chuyên ngành có liên quan khác.  

 - Các nội dung thẩm định, gồm: 

 + Thẩm định dự án thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy 

định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND; 

+ Thẩm định nội dung, nguyên tắc, điều kiện, mức hỗ trợ theo quy định 

tại Điều 8 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND; 

+ Kiểm tra thực tế công trình xây dựng. 

- Thời hạn xử lý của cơ quan quản lý nhà nước: 35 ngày. 

- Kết quả thực hiện:  

+ Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định (Mẫu số B.04); 

+ Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

đầu tư (Mẫu số B.05); 

+ Tờ trình phê duyệt hỗ trợ đầu tư của Sở chủ trì (Mẫu số B.06); 

+ Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.07) 

hoặc văn bản từ chối hỗ trợ (Mẫu số B.08). 
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Trong quá trình thực hiện chính sách về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật ngoài hàng rào dự án nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng 

để được hướng dẫn, giải đáp. Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan quan 

tâm, phối hợp./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;   

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;   

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng chuyên môn;  
- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng (VP 

Sở thực hiện đăng tải);  Trương Trung Hiếu 

- Lưu: VT, QLXD.(THT)  
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