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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỸ LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NN 
V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ các 

dự án phát triển ngành nghề 

nông thôn năm 2023 

 

   Mỹ Lộc, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện công văn số 546/SNN-CCPTNT ngày 08/3/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ các dự án phát triển ngành nghề 

nông thôn năm 2023. 

Để có cơ sở tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ các dự án khuyến khích phát 

triển một số ngành nghề nông thôn trên cơ sở một số nội dung sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ: tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư máy 

móc, thiết bị, vật tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn, 

bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã; tổ hợp tác; hộ gia đình hoạt động 

theo quy định của pháp luật. 

2. Các dự án, mô hình đề xuất hỗ trợ, gồm: 

2.1. Ưu tiên dự án cơ giới hóa nông nghiệp: tập trung hỗ trợ dự án máy cấy 

mạ khay. 

2.2. Các dự án ngành nghề nông thôn khác: chế biến, bảo quản nông, lâm, 

thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ 

sản xuất ngành nghề nông thôn; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt 

may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; ... 

3. Yêu cầu về máy móc, thiết bị, vật tư thực hiện dự án, mô hình đề nghị hỗ 

trợ: tất cả các máy móc, thiết bị, vật tư đề nghị hỗ trợ theo chương trình phải được 

mua mới 100% trong năm 2023 và chưa được hỗ trợ từ bất kỳ các chương trình, dự 

án nào khác. 

4. Tổng số dự án trên địa bàn huyện được lựa chọn: 02-03 dự án. 
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Danh sách đăng ký nhu cầu hỗ trợ các dự án phát triển ngành nghề nông 

thôn năm 2023 (theo mẫu phụ lục đính kèm) xin gửi về UBND huyện (qua phòng 

Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 25/3/2023. 

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp đăng ký nhu cầu hỗ trợ các dự 

án khuyến khích phát triển một số ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện, lập 

báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đúng thời gian quy định. 

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 


		2023-03-17T14:56:00+0700


		2023-03-17T15:03:08+0700


		2023-03-17T15:03:08+0700


		2023-03-17T15:03:08+0700




