
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 938 /UBND-NN Đình Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018 

V/v đăng ký các mô hình phát triển 

sản xuất năm 2019  
 

 

 

          Kính gửi:  

 
- Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM huyện; 

- UBND các xã: Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, 

Kiên Mộc, Bắc Lãng; 
 
 

Thực hiện Công văn số 197/VPĐP-KTHT ngày 12/10/2018 của Văn 

phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đăng ký các mô hình phát 

triển sản xuất năm 2019, 

 Để phát huy hiệu quả của nguồn vốn và thực hiện đúng định hướng chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND huyện đề nghị các xã, Văn phòng điều phối 

chương trình xây dựng NTM huyện thực hiện đăng ký như sau: 

1. UBND các xã: Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc, 

xã Bắc Lãng 

- Lựa chọn mô hình đăng ký hỗ trợ: Lựa chọn đăng ký hỗ trợ theo hướng 

tập trung, không dàn trải, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ 

nhân rộng các mô hình đã được thực hiện có hiệu quả, các mô hình ứng dụng khoa 

học công nghệ vào sản xuất trên địa bàn gắn với việc xác định cây trồng chủ lực, 

phát triển các cây, con, ngành nghề truyền thống, đặc sản, có thể mạnh tại địa 

phương, có lợi thế cạnh tranh; Các mô hình sản xuất theo hướng VietGap, xây 

dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và khả năng 

liên kết sản xuất theo chuỗi. 

- Ưu tiên lựa chọn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hộ gia đình đáp ứng được 

điều kiện sản xuất có khả năng về nguồn lực tài chính, lao động, trình độ kỹ 

thuật để làm hạt nhân thúc đấy phát triển sản xuất trên địa bàn.  

- Số lượng mô hình: Mỗi xã lựa chọn tối đa không quá 02 mô hình. 

- Nội dung đăng ký: Theo mẫu gửi kèm. 

2. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM huyện 

- Lựa chọn mô hình đăng ký: Mô hình sản xuất đã có hiệu quả, là sản 

phẩm chủ lực của huyện, tỉnh, có khả nằng nhân rộng, mô hình ứng dụng khoa 

học công nghệ vào sản xuất. Các mô hình sản xuất theo hướng VietGap và xây 

dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm có khả năng truy xuy xuất nguồn 

gốc sản phẩm. 

- Ưu tiên lựa chọn mô hình đã sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cấp; mô 

hình có định hướng sản xuất theo chuỗi, có hình thức kinh tế tập thể, doanh nghiệp 



 

tham gia, sản phẩm có khả năng chế biến sâu, có khả năng tạo ra khối lượng sản 

phẩm lớn. 

- Số lượng mô hình đăng ký: 02 mô hình. 

3. Yêu cầu lựa chọn mô hình: Các mô hình đăng ký phải được lựa chọn, 

đánh giá kỹ nhằm đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của tỉnh để tránh trường hợp 

không thực hiện được phải lựa chọn lại làm chậm tiến độ, giảm hiệu quả nguồn vốn 

hỗ trợ. 

4. Thời gian đăng ký: Đề nghị các đơn vị gửi về phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện trước ngày 20/11/2018, để kịp thời tổng hợp lựa chọn gửi Văn 

phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 26/11/2018, trình 

UBND tỉnh phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện năm 2019 (Nếu quá thời 

hạn trên UBND xã không gửi đăng ký thì coi như không có nhu cầu và phải báo 

cáo rõ lý do, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện). 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, Văn phòng điều phối chương trình 

xây dựng NTM huyện khẩn trương phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện theo các 

nội dung văn bản./.     
 

  Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 
- Lãnh đạo VPĐP; 

- Phòng NN và PTNT; 

- Lưu.          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ …… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /................ .................., ngày.......... tháng ..... năm ...... 

V/v đăng ký các mô hình phát triển 

sản xuất trong xây dựng nông thôn 

mới năm 2019 

 

 

ĐĂNG KÝ 

 MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NĂM ....... 

 

Kính gửi: Văn phòng Điều phối xây dụng nông thôn mới huyện 

 

Thực hiện Công văn số:   /VPĐP-KTHT ngày   /  /2018 về việc đăng ký 

mô hình phát triển sản xuất năm 2019. UBND xã.............................. đăng ký mô 

hình PTSX năm 2019 như sau: 

A. Mô hình phát triển sản xuất tại các xã đạt chuẩn NTM, xã đặc biệt 

khó khăn, xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019. 

I. Nội dung đăng ký. 

1. Xã.......: 

1) Mô hình A.....: 

- Tên mô hình:.... 

- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn ….. thôn, xã 

- Quy mô: 

+ Diện tích, số lượng giống, thiết bị.....:  

+ Dự kiến số hộ tham gia: 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ:  

2) Mô hình B.....: 

- Tên mô hình:.... 

- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn ….. thôn, xã 

- Quy mô: 

+ Diện tích, số lượng giống, thiết bị.....:  

+ Dự kiến số hộ tham gia: 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ:  

2. Xã.......: 

1) Mô hình A.....: 

-……………..  

-………………  

2) Mô hình B.....: 



 

- ………………. 

- ………………..  

II. Tông số và dự kiến kinh phí. 

1. Tổng số mô hình đăng ký:.. 

1. Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ. 

B. Mô hình sản xuất có hiệu quả 

I. Nội dung đăng ký. 

1) Mô hình A.....: 

- Tên mô hình:.... 

- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn ….. thôn. Xã.. 

- Quy mô: 

+ Diện tích, số lượng con giống, thiết bị.....:  

+ Hộ, nhóm hộ, THT, HTX, tổ chức liên kết: 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 

- Dự kiến sản phẩm thu được.  

2) Mô hình B.....: 

- ...........................:.... 

- ................................. 

3) Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ: 
 

 Thủ trưởng đơn vị  

(ký tên đóng dâu)                                                                                  
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