ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 162 /SNN&PTNT-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2021

V/v đề nghị cung cấp thông tin về
việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào
lĩnh vực lâm nghiệp theo 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.

Kính gửi: Sở Kế hoạch – Đầu tư.
Thực hiện Công văn số 01/TCLN-PCTT ngày 04/01/2021 của Tổng cục
Lâm nghiệp về việc tổng kết, đánh giá chính sách đầu tư về lâm nghiệp, trong đó
có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; để có cơ sở báo cáo
Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Kế
hoạch – Đầu tư cung cấp một số thông tin như sau:
- Số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp được hỗ trợ theo Nghị
định số 57/2018/NĐ-CP;
- Hình thức hỗ trợ;
- Kinh phí hỗ trợ.
(Chi tiết theo mẫu biểu gửi kèm)
Văn bản cung cấp thông tin của quý Sở đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn trước ngày 19/01/2021, bản mềm gửi vào địa chỉ email
Sudungphattrienrung.ccklth@gmail.com để tổng hợp.
Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của quý cơ quan./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KL.

Cao Văn Cường

Phụ biểu.
KẾT QUẢ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17/4/2018
(Kèm theo Công văn số
/SNN&PTNT-KL ngày
/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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Tên Doanh nghiệp được
cam kết hỗ trợ theo NĐ
57/2018/NĐ-CP

Địa chỉ

Năm hỗ trợ

Loại dự án được hỗ trợ
(đặc biệt ưu đãi đầu
tư/ưu đãi đầu tư hoặc
khuyến khích đầu tư)

Hình thức hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ
(triệu đồng)

