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V/v hỗ trợ Dự án chăn nuôi lợn thịt chất 
lượng cao Mu Hoom tại thôn Bản Nằm, 

xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lạng Sơn, ngày  13 tháng 11 năm 2018 

ề 

 

Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Hợp tác xã Mu Hoom. 

 

Xem xét Báo cáo số 364/BC-SNN ngày 06/11/2018 của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về kết quả nghiệm thu hoàn thành Dự án chăn nuôi lợn 
thịt chất lượng cao Mu Hoom tại thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng 
Định của Hợp tác xã Mu Hoom, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên 
cứu, đề xuất điều chỉnh Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020 ban hành 
kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh 
để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, khả năng hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, bảo 
đảm tính khả thi. 

Trong thời gian Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của 
UBND tỉnh còn hiệu lực thi hành, để được hưởng hỗ trợ đầu tư thì Dự án chăn 
nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom cũng như các dự án nông nghiệp khác 
phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy mô, công nghệ sản xuất, bảo vệ môi 
trường, sử dụng lao động... đã được quy định tại Quyết định nêu trên. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan tiếp tục động viên, hướng dẫn Hợp tác xã Mu Hoom hoàn thiện 
đầy đủ các hạng mục, đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định số 
02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh; tổ chức nghiệm thu, báo 
cáo cấp có thẩm quyền để được hưởng hỗ trợ theo quy định 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, KH&CN; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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