
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VP-KTN 

 V/v điều chỉnh một số hạng mục 

dự án Phát triển đàn lợn nái sinh 

sản trên địa bàn xã Tô Hiệu, 

huyện Bình Gia 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Công văn số 309/UBND-NN ngày 17/3/2019 của UBND huyện 

Bình Gia về việc đề nghị điều chỉnh một số hạng mục công trình thuộc dự án Phát 

triển đàn lợn nái sinh sản trên địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan 

liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia tại Công văn trên; chủ động 

hướng dẫn UBND huyện Bình Gia thực hiện các bước điều chỉnh dự án theo quy 

định. 

Trong quá trình điều chỉnh dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

chủ đầu tư dư ̣án cần nghiên cứu, tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia, các 

đơn vị đã thực hiện thành công dự án tương tự (như mô hình chăn nuôi lợn thương 

phẩm của Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp An Hồng, xã Quảng Lạc, 

thành phố Lạng Sơn) để có sự điều chỉnh phù hợp, phát huy hiệu quả nguồn vốn 

đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

(Công văn số 309/UBND-NN được gửi kèm theo quq iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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