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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 6 năm 2019

V/v hỗ trợ đầu tư cho các
doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn bằng
nguồn vốn khuyến khích
đầu tư và tham gia dự án PPP

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Theo Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND
tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; trong đó, vốn khuyến khích đầu tư và
tham gia dự án PPP là 73 tỷ đồng. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã phân khai 65,5 tỷ đồng cho các dự án đầu
tư phát triển, còn lại 7,5 tỷ đồng chưa phân khai.
Xét đề nghị của các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp nông
thôn được UBND tỉnh cam kết hỗ trợ đầu tư, UBND tỉnh dự kiến phân bổ
nguồn vốn khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP là 5.639.300.000 đồng
để hỗ trợ cho các dự án, cụ thể như sau:
1. Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt theo hướng công nghiệp sạch Phú
Hiệp do Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Phú Hiệp làm chủ đầu tư:
Dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 895/QĐUBND ngày 01/12/2017; đến nay, Dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh.
Đây là dự án thuộc đối tượng hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày
17/4/2018 của Chính phủ (điều khoản chuyển tiếp). Sau khi nhận được văn
bản đề nghị của Nhà đầu tư và tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên
quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1781/SKHĐT-KTĐN ngày
26/11/2018 trình UBND tỉnh xem xét, cam kết hỗ trợ cho dự án và được
UBND tỉnh cam kết hỗ trợ đầu tư tại Công văn số 7380/UBND-NNTN ngày
05/12/2018, mức hỗ trợ là 3.000.000.000 đồng.
2. Dự án Cơ sở chăn nuôi heo giống và heo thịt do Công ty Cổ phần
Nông lâm nghiệp Phú Sơn làm chủ đầu tư:
Dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1405/QĐUBND ngày 03/8/2016; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 938/QĐUBND ngày 22/5/2017; đến nay, Dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh.
Đây là dự án thuộc đối tượng hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND
ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh. Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Nhà

đầu tư và tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đã có Báo cáo thẩm định số 423/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/12/2018
trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ cho dự án và được UBND tỉnh quyết định
hỗ trợ đầu tư tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, mức hỗ trợ
là 1.139.300.000 đồng.
3. Dự án Trang trại chăn nuôi heo, kết hợp trồng cây lâm nghiệp do
Công ty TNHH MTV Sản xuất và Dịch vụ Phát Lộc làm chủ đầu tư:
Dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 718/QĐUBND ngày 11/10/2017; đến nay, Dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh.
Đây là dự án thuộc đối tượng hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND
ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh. Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Nhà
đầu tư và tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đã có Báo cáo thẩm định số 15/BCTĐ-SKHĐT ngày 16/01/2019 trình
UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ cho dự án và được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ
đầu tư tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 28/01/2019, mức hỗ trợ là
1.500.000.000 đồng.
Để có cơ sở hỗ trợ cho các Nhà đầu tư theo quy định, UBND tỉnh đề
nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến thống nhất trước khi UBND
tỉnh quyết định giao vốn đối với các dự án nêu trên.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu : VT, NNTN (Vũ 348).

Trần Ngọc Căng
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Phụ lục:
DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019
Để thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP
Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Công văn số 3408/UBND-NNTN ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh)

Tên doanh nghiệp
thực hiện
Trang trại chăn nuôi heo thịt theo
Công ty TNHH Nông
1
hướng công nghiệp sạch Phú Hiệp
nghiệp sạch Phú Hiệp
Công ty Cổ phần Nông
2 Cơ sở chăn nuôi heo giống và heo thịt
lâm nghiệp Phú Sơn
Trang trại chăn nuôi heo, kết hợp trồng Công ty TNHH MTV Sản
3
cây lâm nghiệp
xuất và Dịch vụ Phát Lộc
Tổng cộng

TT

Tên dự án

Cam kết hỗ trợ của
UBND tỉnh
7380/UBND-NNTN
ngày 05/12/2018
1165/QĐ-UBND
ngày 17/12/2018
84/QĐ-UBND
ngày 28/01/2019

Tổng mức
đầu tư

Đơn vị: đồng
Số tiền
hỗ trợ

20.000.000.000 3.000.000.000
9.841.899.000 1.139.300.000
4.793.827.500 1.500.000.000
34.635.726.500 5.639.300.000
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