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 UBND TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 886/KH-SKHĐT                     Bình Thuận, ngày 11 tháng 03 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

tỉnh Bình Thuận năm 2020 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn; 

- Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 

04 năm 2018 của Chính phủ; 

- Thông báo số 306/TB-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 và văn bản số 

783/UBND-KT ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tham 

mưu danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn. 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình 

Thuận năm 2020 (viết tắt là Hội nghị) nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các 

chính sách của Trung ương về thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông 

thôn, định hướng thu hút và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với 03 mục tiêu chính 

như sau: 

1. Triển khai các chính sách của Chính phủ về thu hút, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gồm: Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 1203/QĐ-TTg 

ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư 

số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2018 

của Chính phủ; Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2019 về 
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phê duyệt quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng 

dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được 

ưu tiên đầu tư phát triển. 

2. Giới thiệu và lấy ý kiến góp ý về các chính sách và danh mục dự án 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Tên Hội nghị: Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2020. 

2. Địa điểm, thời gian dự kiến: 

- Địa điểm: Khách sạn Bình Minh. 

- Thời gian: Từ 8:00 đến 10:00 sáng ngày 25 tháng 03 năm 2020.  

3. Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Đơn vị phối hợp: 

- Các Sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh; 

- Các Hội, Hiệp hội trong lĩnh vực nông nghiệp; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan khác. 

5. Thành phần tham dự: Dự kiến số khách tham dự khoảng 50 đại biểu 

(danh sách đính kèm) 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 đại biểu; 

- Các Sở ngành, địa phương trong tỉnh: 27 đại biểu; 

- Doanh nghiệp tiêu biểu thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 08 đại biểu; 

- Các Hội, Hiệp hội liên quan: 05 đại biểu; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí: 02 đại biểu; 

- Danh sách dự phòng: 07 đại biểu. 

7. Nội dung chương trình Hội nghị: (chi tiết chương trình đính kèm) 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. 

- Phát biểu khai mạc. 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chủ trương, chính 

sách của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hút, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời công bố và lấy ý kiến Hội 
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nghị về chính sách và danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Thảo luận tại Hội nghị. 

- Phát biểu bế mạc. 

VI. CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ 

1. Tài liệu phục vụ Hội nghị: 

- Các chính sách của Chính phủ về thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn gồm: Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 

04 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Quyết định số 

34/2019/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2019 về phê duyệt quy định tiêu chí xác 

định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông 

nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; 

- Dự thảo chính sách và danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Tài liệu sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trước 15 ngày tổ chức Hội nghị để các đại biểu tham gia góp ý.  

2. Phương pháp trình bày: Nội dung trình bày sẽ được minh họa bằng trình 

chiếu. Các nội dung khác sẽ được phát biểu trực tiếp. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hợp tác đầu tư: Chủ trì tổ chức Hội nghị; chuẩn bị các nội dung 

về dự thảo danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh để giới thiệu và lấy ý kiến tại Hội nghị. 

2. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch và Kế hoạch: Chuẩn bị các nội dung về dự 

thảo chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh để giới thiệu và lấy ý kiến tại Hội nghị; phối hợp với Phòng Hợp 

tác đầu tư chuẩn bị tổ chức Hội nghị. 

3. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ: Làm việc với các Hội, 

Hiệp hội để chuẩn bị các bài tham luận, thảo luận tại Hội nghị (nếu có); phối hợp 

với Phòng Hợp tác đầu tư chuẩn bị tổ chức Hội nghị. 
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4. Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Hợp tác đầu tư trong công tác chuẩn 

bị tổ chức Hội nghị, đảm bảo địa điểm tổ chức; đăng tải các thông tin và tài liệu dự 

họp trên Cổng thông tin điện tử của Sở; xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí tổ 

chức Hội nghị. 

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời) 

Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình 

Thuận năm 2020 là cơ hội tốt để giới thiệu, phổ biến các chính sách của Chính phủ 

và tỉnh Bình Thuận về thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đại biểu gửi xác nhận tham 

dự Hội nghị trước ngày 20/03/2020 về địa chỉ htdt@skhdt.binhthuan.gov.vn hoặc 

liên hệ số 0252.3831890 để được hướng dẫn chi tiết. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị liên quan./. 

   Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thành phần đại biểu tham dự; 

- Lưu: VT, KT. 

GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Văn Phong 
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Nguyễn Văn Phong
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