
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 968  /UBND-TCKH 

V/v đăng ký hỗ trợ đầu tư cơ sở 

hạ tầng phát triển HTX theo 

Quyết định số 2261/QĐ-TTg 

ngày 15/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

      Đình Lập, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.  

                                
  

 Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-

2020;  

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện và tiêu trí thụ 

hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp 

Căn cứ Công văn số 1111/SKHĐT-KTN ngày 05/8/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện vốn dự phòng 10% Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới; Công văn số  1267/SKHĐT-KTN ngày 

03/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc hoàn thiện hồ sơ thực 

hiện vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

UBND huyện tổ chức rà soát các Hợp tác xã trên địa bàn, đối chiếu với 

các điều kiện, tiêu chí và đề xuất của Hợp tác xã và đề nghị hỗ trợ cụ thể như 

sau: 

1. Số hợp tác xã Đề nghị hỗ trợ: 01 HTX (Hợp tác xã Thiên Phú (Địa chỉ 

trụ sở chính: thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) 

 2. Tên dự án đề nghị hỗ trợ: 

 - Trụ sở làm việc; 

 - Xây dựng sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư NN; 

 - Xây dựng xưởng chế biến nông sản; 

 3. Tổng mức đề nghị hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020: 1.600 triệu đồng 

 Trong đó: Năm 2019: 800 triệu đồng; 

        Năm 2020: 800 triệu đồng. 

(Kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ của Hợp tác xã Thiên Phú) 
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 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng đăng ký với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tạo điều kiên để Hợp tác xã Thiên Phú được hỗ trợ đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;       (eOffice) 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nông Minh Cát 
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