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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc kiểm tra, khảo sát một số mô hình, dự án phát triển sản xuất  

nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 
 

Ngày 17/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì cuộc kiểm tra, khảo sát một số mô hình, dự án phát triển sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, 

Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp 

tác xã, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố 

Lạng Sơn và các phòng, ban liên quan.  

Qua khảo sát thực tế, nghe báo cáo tình thực hiện mô hình chăn nuôi lợn 

thương phẩm của Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp An Hồng, Dự án 

sản xuất rau an toàn gắn tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha thành 

phố Lạng Sơn, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Đối với mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của Hợp tác xã Sản xuất 

và Dịch vụ nông nghiệp An Hồng 

 UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự năng động, tích cực của Hợp tác xã 

Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp An Hồng đã mạnh dạn đầu tư mô hình chăn 

nuôi lợn thương phẩm với quy mô tương đối lớn , bài bản, khoa học, bước đầu 

qua khảo sát, đánh giá là có hiệu quả, có thể phát triển trở thành mô hình điểm, 

điển hình nhân rộng trên địa bàn tỉnh, do đó các cấp, các ngành cần có sự quan 

tâm, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Hợp tác xã.  

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của Hợp tác xã tại buổi làm việc cũng như 

tình hình thực tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, UBND 

tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn  khẩn 

trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND thành phố Lạng 

Sơn kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ Hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng phần diện tích đất được thuê theo Quyết định số 1680/QĐ-

UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; hoàn 

thành trước ngày 26/3/2020. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ Hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị 

hưởng chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 
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xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ trì, phối 

hơp̣ các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh, ban hành Hướng 

dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tháng 3/2020. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, hỗ trợ Hợp tác xã 

lập hồ sơ, hoàn thành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn, 

Trang trại an toàn dịch bệnh trong tháng 6/2020, cấp giấy chứng nhận sản phẩm 

OCOP trong tháng 12/2020 nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định; xem xét 

hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho Trang trại và  

khu dân cư xung quanh. 

- Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp An Hồng có trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận 

trang trại an toàn dịch bệnh, chứng nhận sản phẩm OCOP và đề nghị hưởng 

chính sách đặc thù của tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng quy định, đáp ứng được 

thời gian yêu cầu của các cơ quan được giao nhiệm vụ để hoàn thành theo tiến 

độ UBND tỉnh giao; chủ động nghiên cứu mở rộng mô hình phát triển sản xuất, 

xây dựng hình thành chuỗi liên kết khép kín, trong đó quan tâm khâu chế biến 

thức ăn, cung ứng giống sac̣h bêṇh , giết mổ, chế biến các sản phẩm từ lơṇ , chế 

biến các phu ̣phẩm của quá trình chăn nuôi để nâng cao hiêụ quả kinh tế , bảo vệ 

môi trường . Cần đăc̣ biêṭ chú ý công tác bảo đảm an toàn sinh hoc̣ trong chăn  

nuôi để phòng, chống dic̣h bêṇh. 

2. Đối với dự án sản xuất rau an toàn gắn tiêu thụ sản phẩm thành phố 

Lạng Sơn     

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

2393/QĐ-UBND ngày 12/12/2017, tuy nhiên đến tháng 12/2019 mới cơ bản xây 

dựng xong các hạng mục đầu tư, từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019 thực hiện 

trồng thử nghiệm một số loại cây trồng nhưng không mang lại hiệu quả. Qua đó 

cho thấy tiến độ triển khai dự án của Chủ đầu tư là chậm, đơn vị tiếp nhận dự án 

(Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn) còn lúng túng 

trong tổ chức sản xuất, lựa chọn cây trồng mang lại hiệu quả. 

Để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành 

phố Lạng Sơn (chủ đầu tư dự án) cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa, phân công 

01 đồng chí lãnh đạo UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo, thường xuyên kiểm 

tra, hướng dẫn, hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao trong tổ chức 

xuất, xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, phát huy hạ tầng kỹ thuật đã 

được Nhà nước đầu tư. Các sở , ngành của tỉnh theo chức năng , nhiêṃ vu ̣cần 

quan tâm hỗ trơ,̣ hướng dâñ, giúp đỡ Hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, phát triển sản 

xuất, tiêu thu ̣sản phẩm. 

Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn, đơn vị 

được nhận chuyển giao dự án đầu tư từ UBND thành phố Lạng Sơn cần chủ 

động, năng động sáng tạo hơn để tìm kiếm cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả 

kinh tế cao; xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thu ̣sản 
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phẩm, phương án quản lý sử dụng cơ sở hạ tầng được Nhà nước đầu tư để  mang 

lại hiệu quả thiết thực. Chủ động liên doanh , liên kết trong sản xuất và tiêu thu ̣

sản phẩm. Cần gắn hoaṭ đôṇg sản xuất nông nghiêp̣ của hơp̣ tác xa ̃với phát triển 

du lic̣h, phấn đấu đaṭ tiêu chí của sản phẩm OCOP. 

Đối với các kiến nghị của Hợp tác xã về hỗ trợ cán bộ kỹ thuật, đưa trí 

thức trẻ về làm việc: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, 

hỗ trợ thực hiện. Đối với kiến nghị đầu tư xây dựng kho lạnh khoảng 2.000m
2
, 

UBND tỉnh nhất trí về măṭ chủ trương , giao UBND thành phố Lạng Sơn căn cứ 

khả năng nguồn lực địa phương xem xét hỗ trợ một phần kinh phí , đồng thời 

hướng dẫn Hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo chính sách đặc thù tại Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, bên 

cạnh đó Hợp tác xã cần phải đối ứng một phần kinh phí đầu tư để giảm bớt gánh 

nặng cho ngân sách nhà nước, huy động đa dạng, hiệu quả các nguồn lực đầu tư 

phát triển nông nghiệp, nông thôn./.  

                                                                                                          
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần tham dự; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp An 

Hồng; HTX  
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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