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Số: 807 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dự án Trại chăn 

nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu năm  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND 
tỉnh về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu 
nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu năm; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm tra số                
166/BC-SKHĐT ngày 22/4/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dự án Trại chăn 
nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu năm như sau: 

1. Thông tin về nhà đầu tư và dự án được hỗ trợ: 

a) Thông tin về nhà đầu tư: 

- Tên nhà đầu tư: HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LÙNG KHOANG. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bản Dạ, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh 
Lạng Sơn. Điện thoại: 0913.257.541. 

- Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã số 140607000046 do phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện Văn Quan cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/3/2017. 

b) Thông tin về dự án: 

- Tên dự án đầu tư: Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và 
trồng cây ăn quả, cây lâu năm. 

Là Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, đã được UBND tỉnh phê 
duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 11/8/2017. 



2 

- Lĩnh vực đầu tư: Chăn nuôi. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xóm Lùng Khoang, thôn Bản Dạ, xã Xuân 
Mai, huyện Văn Quan. 

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng trại chăn nuôi (30.000 con lợn sữa và 
1.200 lợn nái), trồng cây ăn quả, cây lâu năm theo mô hình tập trung khép kín từ 
khâu cung ứng giống đến tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. 

- Quy mô dự án: Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng 52.000m2, gồm các 
hạng mục: Nhà điều hành (cao 02 tầng, diện tích 206,5m2); nhà công nhân 
(306m2), nhà kỹ thuật (154m2), hệ thống chuồng trại chăn nuôi, nhà ăn, nhà kho, 
hệ thống xử lý chất thải nước thải chăn nuôi, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân, đường, 
khu vườn trồng cây ăn quả, cây lâu năm (nhãn, vải, na, keo, chuối,..), bể nước, 
hồ chứa nước, tường rào. 

- Tổng vốn đầu tư: 30 tỷ đồng. 

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 52.000 m2; 

- Số lao động Dự án sử dụng bình quân trong năm: 35 lao động;  

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Qúy II/2017 - Quý III/2017: Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư (cấp 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi 
trường); 

+ Qúy III/2017 - Quý IV/2018: Tiến hành thi công xây dựng, hoàn thành 
đưa vào hoạt động, khai thác. 

- Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư. 

2. Các khoản hỗ trợ đầu tư:  
 

TT Nội dung 
Số tiền 
(tr.đ) 

Thời gian hỗ 
trợ (năm) 

 TỔNG SỐ  3.134  

1 
Hỗ trợ xây dựng Nhà heo nái thuộc hạng mục 
hệ thống chuồng trại chăn nuôi 

2.000 năm 2019 

2 Hỗ trợ đầu tư hệ thống điện đến hàng rào dự án 1.134 năm 2019 
 

Khoản hỗ trợ 3.134 triệu đồng cho nhà đầu tư được Nhà nước bảo lãnh 
theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 21 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh. 
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Điều 2. Cơ chế hỗ trợ đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư Dự án thực hiện 
theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Lùng Khoang và các cơ quan có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND huyện Văn Quan; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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