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GIẤY MỜI 
      

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn nhận được công văn số 05/HTX-MH 
ngày 10/10/2018 (công văn đến ngày 12/10/2018) của Hợp tác xã Mu Hoom về 
việc đề nghị nghiệm thu dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom tại 
thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định. 

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; Hướng dẫn liên ngành số 385/HDLN-
SKHĐT-STC-SNN-NHNN ngày 11/4/2017 của Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu 
tư-Sở Tài chính-Sở Nông nghiệp và PTNT-Ngân hàng nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn là cơ quan chủ trì nghiệm thu dự án, 
trân trọng kính mời các cơ quan liên quan tổ chức nghiệm thu cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham gia 

- Sở Nông nghiệp và PTNT:  

+ Đại diện Lãnh đạo Sở;  

+ Lãnh đạo các phòng: Phòng KHTC, QLXDCT; Lãnh đạo và chuyên viên  
phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp;  

+ Chi cục Thú y: Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn. 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ chuyên môn của huyện Tràng Định: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Kháng Chiến (đề nghị UBND huyện mời giúp);  

- Chủ dự án: Đại diện lãnh đạo Hợp tác xã Mu Hoom và cán bộ chuyên môn.  

2. Nội dung: Kiểm tra, rà soát, nghiệm thu dự án hoàn thành và đưa vào sử 
dụng, vận hành 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. 

3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 30, ngày 23/10/2018 (Thứ ba).  

- Địa điểm: Tại trang trại Chăn nuôi lợn thịt thôn Bản Nằm, xã Kháng 
Chiến, huyện Tràng Định. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ đảm bảo 
đúng thành phần tham gia để nghiệm thu dự án đạt hiệu quả. Chủ dự án chuẩn bị 
các biên bản nghiệm thu từng hạng mục nhỏ thuộc từng ngành theo phân công 
nhiệm vụ./. 

 (Gửi kèm theo giấy mời là Dự kiến chương trình, phân công theo chức năng 
nhiệm vụ của từng ngành và dự thảo Biên bản nghiệm thu. Chi tiết liên hệ đc Ánh: 
0915.035.822) 

 

 
Nơi nhận:    
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở (bố trí xe); 
- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT- Cơ quan chủ trì nghiệm thu: Giới thiệu thành 
phần tham gia, thông qua chương trình làm việc.  

2. Chủ dự án Hợp tác xã Mu Hoom: Báo cáo tóm tắt quy mô dự án và tình 
hình thực hiện đến thời điểm hiện tại. 

3. Phát biểu góp ý các thành viên trong đoàn. 

4. Dự kiến phân công nhiệm vụ, tiến hành nghiệm thu khối lượng: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì nghiệm thu quy mô chăn nuôi lợn, Thú 
y, dịch bệnh... và phối hợp với các Sở nghiệm thu; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Thống kê các tài liệu liên quan, kế 
hoạch vốn, cơ sở nguồn vốn, định mức hỗ trợ ... và hướng dẫn các thủ tục cần thiết 
để giải ngân;  

- Sở Xây dựng: nghiệm thu hạng mục nhà, xưởng, đường nước,... (có biên 
bản nghiệm thu khối lượng riêng); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Tràng Định: Nghiệm thu 
hạng mục bảo vệ môi trường, sử dụng đất...; 

- UBND huyện Tràng Định, UBND xã Kháng Chiến huyện Tràng Định: 
Nghiệm thu phần sử dụng lao động tại địa phương...;  

- Chủ dự án:  

+ Chuẩn bị báo cáo tổng hợp về dự án, các hồ sơ dự án và các văn bản pháp 
lý có liên quan; dụng cụ đo đạc, bố trí đủ số lượng cán bộ tham gia kiểm tra, 
nghiệm thu với từng ngành... và các biên bản nghiệm thu với từng ngành để kèm 
theo biên bản nghiệm thu tổng. 

- Cung cấp báo cáo tình hình đầu tư và hoạt động dự án (có bản đỏ gửi các 
thành viên tham gia);  

- Cung cấp tài liệu hoặc văn bản viện dẫn làm rõ các hạng mục được hỗ trợ 
đầu tư theo quy định (chi tiết định mức hỗ trợ từng m2 nhà xưởng, m đường ống, 
bể nước, thiết bị…) để tính toán khối lượng làm cơ sở nghiệm thu thanh toán. 
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