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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

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 miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

 

  

  Kính gửi:  

                                     - Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

             - UBND các xã, thị trấn; 

      - Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện; 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính về quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ Ban Dân Tộc 

Trung Uơng hướng dẫn một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Điện Biên 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 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1544b/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện về 

việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2606a/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện 

Điện Biên Đông về việc điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp của Dự án 3 và Dự án 9 

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

và miền núi từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022; 



Căn cứ Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện Điện 

Biên Đông về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định 348/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND huyện Điện 

Biên Đông Quyết định Phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn thuộc Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện Điện Biên Đông. 

Để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và thời gian quy định, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp, đăng tải 

thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết cấp huyện dự kiến thực hiện sử dụng 

nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 lên cổng thông tin điện tử của huyện; 

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 các dự án thuộc nguồn vốn chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2025, thực hiện năm 2023 do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp làm chủ đầu tư. 

(Có danh mục dự án chi tiết kèm theo) 

 1. Thành phần hồ sơ đăng ký:  

 1.1. Đơn đề nghị của chủ trì liên kết (mẫu 01 gửi kèm). 

1.2. 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). 

1.3. 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). 

1.4. 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). 

1.5. Hợp đồng liên kết, chủ trì liên kết phải ký hợp đồng liên kết với các hộ sản 

xuất (mẫu 06 gửi kèm). 

 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc có dấu và chữ ký trực tiếp); 11 bộ hồ 

sơ còn lại phô tô có dấu đỏ của đơn vị chủ trì dự án, kế hoạch liên kết. 

 3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên 

Đông.  

 Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 

Biên. Điện thoại: 0977.604.166 



 4. Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua bưu biện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.   

 5. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 30/3/2023 (thông báo này 

được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Điện Biên Đông: 

http://dienbiendong.dienbien.gov.vn 

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

chức, cá nhân liên hệ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên Đông để được 

hướng dẫn, hỗ trợ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 
- Phòng Dân tộc huyện; 
- Lưu: VT, hscv. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Phụ trách) 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Thành 
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