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Bảo Yên, ngày      tháng 10 năm 2022

                                 THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết dự án “Phát triển vùng cây ăn quả

nhiệt đới theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Bảo Yên” thuộc chương trình
MTQG giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: - Văn phòng HĐND & UBND huyện Bảo Yên;

                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện

Bảo Yên về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án hỗ trợ sản xuất giai

đoạn 2021-2025 và kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc nguồn

vốn sự nghiệp Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND

huyện Bảo Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện dự án “ Phát triển vùng

cây ăn quả nhiệt đới theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Bảo Yên” giai đoạn

2021-2025;

Để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và thời gian quy định, Hội Nông

dân huyện Bảo Yên đề nghị Văn phòng HĐND & UBND huyện phối hợp, đăng

tải thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết lên cổng thông tin điện tử của

huyện cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện được biết; UBND các xã, thị

trấn thông tin đến các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn biết, có nhu cầu đăng ký

tham gia chủ trì liên kết dự án “ Phát triển vùng cây ăn quả nhiệt đới theo chuỗi

giá trị trên địa bàn huyện Bảo Yên” thuộc chương trình MTQG trên địa bàn

huyện Bảo Yên năm 2021-2025 do Hội Nông dân huyện làm chủ đầu tư.

( có  danh mục chi tiết kèm theo)

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

(1) Đơn đề nghị của chủ trì liên kết ( Mẫu 01 gửi kèm)

(2) Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết ( Mẫu 02, 03 gửi kèm)



( Ghi chú: Dự án liên kết áp dụng cho các liên kết có xây dựng cơ sở hạ

tầng hoặc mô hình khuyến nông; kế hoạch liên kết áp dụng cho việc liên kết tiêu

thụ sản phẩm).

(3) 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) ( Mẫu 04 gửi kèm)

(4) 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

( Mẫu 05 gửi kèm)

(5) Bản phô tô hợp đồng liên kết : Áp dụng đối với liên kết đã có; đối với

liên kết mới, chủ trì liên kết phải ký hợp đồng liên kết với các hộ sản xuất ( Mẫu

06 gửi kèm theo).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ ( bản gốc)

3. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Hội Nông dân huyện Bảo Yên. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A, Trụ sở hành chính

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 02143.876.292

4. Hình thức nộp hồ sơ:

Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội Nông dân huyện Bảo Yên.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 25/10/2022

( Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND

huyện Bảo Yên: http:// baoyen.laocai.gov.vn)

Trong quá trình lập hồ sơ dự án nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị

doanh nghiệp, HTX liên hệ Hội Nông dân huyện Bảo Yên để được hướng dẫn,

hỗ trợ, điện thoại: 02143.876.292./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT.Huyện ủy ( B/c);
- TT. UBND huyện ( B/c);
- Lưu HNDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh
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