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 THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chủ trì thực hiện dự án 

 phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số 

 và miến núi năm 2023 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự 

thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng 

trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;   

Căn cứ Hướng dẫn số 2436/HD-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về mẫu hồ sơ; trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Căn cứ Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Thạch An về việc giao kế hoạch vốn trung ương năm 2023 thực hiện  

Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Thạch An. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thạch An được giao thực hiện nguồn 

vốn sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Để thực hiện hiệu quả nguồn vốn giao và hoàn thành giải 

ngân năm 2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá 

nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 

2023. Cụ thể như sau: 

1. Tuyển chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chủ trì liên kết các dự án 

thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi (Dự án 3-Tiểu dự án 2-Nội dung số 01, hỗ trợ phát triển sản xuất theo 

chuỗi giá trị) bao gồm các cây trồng: Cây Thạch đen, cây Lê vàng, cây Mác ca, cây 

Lạc, cây Gai xanh, cây Bí thơm, cây Gừng trâu, cây dược liệu; vật nuôi: Lợn nái, 

gà, vịt. 

2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tuyển chọn chủ trì liên kết chuẩn bị 

hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết theo gồm: Đơn đề nghị của chủ trì liên kết; Dự án liên 

kết hoặc Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết; Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết 

đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; 



Bản cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản 

phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Hồ sơ mẫu 

được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An, 

tỉnh Cao Bằng (thachan.caobang.gov.vn). 

3. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ được quy định tại Điều 2. Khoản 1. Nghị quyết 

số 62/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Hướng dẫn số 2436/HD-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về mẫu hồ sơ; trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án 

sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng (đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng);  

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15/3/2023.  

Nộp trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, 

tỉnh Cao Bằng. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Bà Nông Thị Điềm, chuyên viên 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, ĐT: 0975.196.737. 

5. Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp, hỗ trợ đăng trên 

công thông tin điện tử của huyện./. 

Nơi nhận:  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã;  

- Cổng thông tin điện tử huyện Thạch An; 

- Lưu  NN. 
 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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