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Dự án LKSX và phát triển nông 

nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm 

quả Bí xanh

1. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng được dự án 

liên kết trong sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản 

phẩm quả Bí xanh.

2.  Nâng cao hiệu quả sản xuất trong trồng Cây Bí xanh thông qua áp 

dụng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc 

cây Bí xanh theo đúng quy trình kỹ thuật cho các đối tượng tham gia 

dự án. Tạo điều kiện cho người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.                                                                                        

3. Taọ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng thương 

hiệu, ổn định sản xuất bền vững.                                                                   

4. Quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, bao tiêu, tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân.

 - Theo khoản b, Khoản 1, Điều 3, 

Chương II, Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên.                                                                                              

Xã Tìa Dình
03 năm 

(2023-2025)
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Dự án LKSX và phát triển nông

nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm

Lạc đỏ. 

1. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng được dự án 

liên kết trong sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản 

phẩm Lạc đỏ.

2.  Nâng cao hiệu quả sản xuất trong trồng Cây Lạc đỏ thông qua áp 

dụng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc 

cây Lạc đỏ theo đúng quy trình kỹ thuật cho các đối tượng tham gia 

dự án. Tạo điều kiện cho người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.                                                                              

3. Taọ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng thương 

hiệu, ổn định sản xuất bền vững.                                                                   

4. Quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, bao tiêu, tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân.                 

 - Theo khoản b, Khoản 1, Điều 3, 

Chương II, Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên.                                                                                              

Xã: Na son
03 năm 

(2023-2025)

Phụ lục

TT Tên dự án Mục tiêu chính của dự án Nội dung  hỗ trợ Địa bàn thực hiện
Thời gian 

thực hiện
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huyện
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Dự án LKSX và phát triển nông

nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm

Khoai sọ. 

1. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng được dự án 

liên kết trong sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản 

phẩm Khoai sọ.

2.  Nâng cao hiệu quả sản xuất trong trồng Khoai sọ thông qua áp 

dụng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc 

cây Khoai sọ theo đúng quy trình kỹ thuật cho các đối tượng tham gia 

dự án. Tạo điều kiện cho người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.                                                                            

3. Taọ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng thương 

hiệu, ổn định sản xuất bền vững.                                                          

4. Quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, bao tiêu, tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân.                                                     

 - Theo khoản b, Khoản 1, Điều 3, 

Chương II, Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên.                                                                                              

Xã:  Phì Nhừ
03 năm 

(2023-2025)
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Dự án LKSX và phát triển nông

nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm

Trồng Lúa Nếp tan.

1. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng được dự án 

liên kết trong sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản 

phẩm lúa Nếp Tan.

2.  Nâng cao hiệu quả sản xuất trong trồng Lúa Nếp tan thông qua áp 

dụng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc 

Lúa Nếp tan theo đúng quy trình kỹ thuật cho các đối tượng tham gia 

dự án. Tạo điều kiện cho người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.                                                                                           

3. Taọ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng thương 

hiệu, ổn định sản xuất bền vững.                                                                   

4. Quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, bao tiêu, tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân.                                                     

 - Theo khoản b, Khoản 1, Điều 3, 

Chương II, Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên.                                                                                              

Các Xã: Luân 

Giói

03 năm 

(2023-2025)

Trung Tâm 

Dịch vụ 

Nông 

nghiệp 

huyện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị gắn với 

tiêu thụ chăn nuôi bò sinh sản

1. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng được dự án 

liên kết trong sản xuất và phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản 

phẩm bò sinh sản.

2.  Nâng cao hiệu quả sản xuất trong chăn nuôi thông qua áp dụng tập 

huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, chăm bò sinh 

sản theo đúng quy trình kỹ thuật cho các đối tượng tham gia dự án. 

Tạo điều kiện cho người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm 

nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.                                                                               

3. Taọ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng thương 

hiệu, ổn định sản xuất bền vững.                                                                   

4. Quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, bao tiêu, tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân.                                                     

 - Theo khoản b, Khoản 1, Điều 3, 

Chương II, Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên.                                                                                              

Các xã:  Pu Nhi; 

Mường Luân, 

Chiềng Sơ, Na 

Son, Phình 

Giàng, Nong U, 

Keo Lôm, Luân 

Giói, Sa Dung, 

Pú Hồng, Phì 

Nhừ; Háng Lìa, 

Tìa Dình.

03 năm 

(2024-2025)
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Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn với tiêu thụ sản phẩm 

chăn nuôi trâu, bò vỗ béo

1. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng được dự án 

liên kết trong sản xuất và phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản 

phẩm trâu, bò vỗ béo.

2.  Nâng cao hiệu quả sản xuất trong chăn nuôi thông qua áp dụng tập 

huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, chăm trâu, bò 

vỗ béo theo đúng quy trình kỹ thuật cho các đối tượng tham gia dự 

án. Tạo điều kiện cho người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời sống, 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm 

nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.                                                                             

3. Taọ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng thương 

hiệu, ổn định sản xuất bền vững.                                                          

4. Quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, bao tiêu, tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân.                                                     

 - Theo khoản b, Khoản 1, Điều 3, 

Chương II, Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên.                                                                                              

Các xã:  Pu Nhi; 

Mường Luân, 

Chiềng Sơ, Na 

Son, Phình 

Giàng, Nong U, 

Keo Lôm, Luân 

Giói, Sa Dung, 

Pú Hồng, Phì 

Nhừ; Háng Lìa, 

Tìa Dình.

03 năm 

(2023-2025)

Trung Tâm 

Dịch vụ 

Nông 

nghiệp 

huyện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị: Cây 

Mắc Ca

1. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng được dự án 

liên kết trong sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản 

phẩm Mắc Ca.

2.  Nâng cao hiệu quả sản xuất trong trồng Cây Mắc Ca thông qua áp 

dụng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm 

Cây Mắc Ca theo đúng quy trình kỹ thuật cho các đối tượng tham gia 

dự án. Tạo điều kiện cho người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.                                                                        

3. Taọ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng thương 

hiệu, ổn định sản xuất bền vững.                                                                   

4. Quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, bao tiêu, tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân.                                                     

 - Theo khoản b, Khoản 1, Điều 3, 

Chương II, Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên.                                                                                              

Các xã:  Pu 

Nhi; Mường 

Luân, Chiềng 

Sơ, Na Son, 

Phình Giàng, 

Nong U, Keo 

Lôm, Luân 

Giói, Sa Dung, 

Pú Hồng, Phì 

Nhừ

03 năm 

(2023-2025)

Trung Tâm 

Dịch vụ 

Nông 

nghiệp 

huyện


		ttdvnn.dbd@dienbien.gov.vn
	2023-03-17T10:17:06+0700




