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- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-SNN ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020; 

UBND huyện Đình Lập đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài 

chính - Kế hoạch, UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ mô hình 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

theo đúng Hướng dẫn số 04/HD-SNN ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Lạng Sơn, trong đó tập trung các nội dung sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG, ĐỊNH HƢỚNG, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG HỖ TRỢ 

1. Đối tƣợng hỗ trợ 

- Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 

mới trên địa bàn huyện được phân bổ vốn theo kế hoạch, hỗ trợ 01 lần/năm từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. 

- Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ các trang trại, gia 

trại, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

- Các cơ quan, tổ chức quan có liên quan triển khai thực hiện dự án mô hình 

phát triển sản xuất được tỉnh chỉ đạo điểm. 

2. Định hƣớng hỗ trợ 

- Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất phải theo hướng tập trung, không 

dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên hỗ trợ các mô hình đã được thực hiện có 

hiệu quả trên địa phương gắn với việc xác định sản phẩm chủ lực, phát triển các cây, 

con, có thế mạnh tại địa phương hiện có, có lợi thế cạnh tranh; tập trung lựa chọn 

một khâu hoặc một quy trình trong mô dự án hỗ trợ để phát triển sản phẩm nâng cao 

sức cạnh tranh. Dự án được hỗ trợ sản phẩm sản xuất ra phải đảm bảo các yêu cầu 

kỹ thuật và định hướng mở rộng vùng sản xuất trở thành nguyên liệu chế biến hoặc 
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trở thành hàng hóa. Mỗi xã lựa chọn xác định từ 01- 02 mô hình có thế mạnh để xây 

dựng dự án hỗ trợ mô hình về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hoá gắn với thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  

- Ưu tiên và khuyến khích xây dựng các mô hình theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng sản phẩm chủ lực của địa phương như: phát triển chế biến, bao bì, nhãn mác 

thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sản xuất theo hướng nông nghiệp tốt 

VietGap…. gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

- Ưu tiên đầu tư hỗ trợ mô hình liên kết theo chuỗi giá trị mới gắn sản xuất 

với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ mô hình để hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân. Củng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi 

giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có tại các địa phương, trong đó tập 

trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; hỗ trợ áp dụng kỹ thuật sản xuất đồng bộ, 

được quản lý chất lượng theo yêu cầu; nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát 

triển thị trường. 

- Xây dựng các mô hình gắn với các hình thức tổ chức sản xuất, tập trung 

phát triển thành phần kinh tế hợp tác và kinh tế tư nhân theo hướng phát triển cộng 

đồng tạo ra các chuối liên kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên 

địa bàn; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn để hạn chế 

lao động nông dân di cư, bảo vệ môi trường và phát triển khu vực nông thôn bền 

vững. 

3. Điều kiện áp dụng hỗ trợ 

3.1. Điều kiện về mô hình 

- Mô hình sản xuất lương thực: Quy mô diện tích liền vùng sản xuất tập trung 

từ 05 ha trở lên.  

- Mô hình sản xuất cây thực phẩm: Quy mô diện tích liền vùng sản xuất tập 

trung từ 01 ha trở lên, đối với mô hình công nghệ cao từ 0,5 ha trở lên. 

- Mô hình phát triển cây công nghiệp ngắn ngày và cây dài ngày: Quy mô liền 

vùng từ 01 ha trở lên. 

- Mô hình phát triển cây dược liệu: Quy mô liền vùng từ 01 ha trở lên. 

- Mô hình phát triển cây ăn quả: Quy mô diện tích sản xuất tập trung từ 0,5 ha 

trở lên. 

- Mô hình trồng cây lâm nghiệp: Quy mô từ 10 ha trở lên. 

- Mô hình phát triển thủy sản: Quy mô diện tích mặt nước 0,5 ha trở lên. Đối 

với mô hình nuôi cá lồng trên sông, hồ có quy mô từ 10 lồng trở lên; kích thước lồng 

(4m x 8m x 2m) trở lên; chất lượng lồng đóng mới đảm bảo thời gian sử dung tối 

thiểu 5 năm trở lên. 

- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi: Có cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp với loại vật 

nuôi, có kinh nghiệm trong chăn nuôi. 

+ Mô hình phát triển đàn trâu, bò chất lượng cao: Giống bò thịt và bò cái sinh 

sản, trâu thịt và trâu sinh sản: Quy mô từ 06 con/hộ; 30 con/tổ chức trở lên. 

+ Mô hình phát triển đàn lợn thương phẩm và lợn sinh sản:  Quy mô nuôi được 

hỗ trợ: Đối với lợn thương phẩm hỗ trợ từ 10 con/hộ, 100 con/tổ chức; đối với lợn nái 

sinh sản hỗ trợ từ 05 con/hộ, 40 con/tổ chức trở lên. 
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+ Mô hình phát triển đàn gia cầm (gà, vịt): Quy mô con giống từ 500 con/hộ, 

từ 5.000 con/tổ chức. 

- Hỗ trợ các mô hình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển 

sản xuất.  

Các loại cây, con được lựa chọn là sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

3.2. Điều kiện về đối tượng tham gia phải cam kết thực hiện đáp ứng các 

nội dung sau: 

- Điều kiện đầu vào: Theo quy hoạch sản xuất; lựa chon sản phẩm chủ lực tại 

địa phương; có cơ sở vật chất; có nguồn nhân lực, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; 

nguồn vốn đối ứng theo tỷ lệ tối thiểu 30% tổng mô hình được hỗ trợ. 

- Các sản phẩm đầu ra: Dự kiến năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và thu 

nhập đạt được. 

- Liên kết: Có sự liên kết trong sản xuất giữa các hộ, HTX, doanh nghiệp để 

sản phẩm sản xuất được bao tiêu. 

- Ưu tiên cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, gia 

trại, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản cam kết với UBND các xã sau khi kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh có 

trách nhiệm hoàn lại một phần kinh phí hoặc con giống hỗ trợ ban đầu, để tiếp tục 

đầu tư cho các đối tượng khác tiếp tục được nhận hỗ trợ.  

+ Số kinh phí và con giống hoàn lại xã có trách nhiệm quản lý công khai, 

minh bạch và tiếp tục hỗ trợ cho đối tượng tham gia khác trên địa bàn theo đúng nội 

dung, đối tượng trong hướng dẫn.   

+ Mô hình phải có khả năng lan toả (làm mẫu) để từ đó tuyên truyền nhân 

rộng trong khu vực. 

4. Nội dung hỗ trợ  

- Giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, máy móc, thiết bị....; 

- Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất, nâng cao nghiệp vụ quản lý, quản trị 

chuỗi giá trị, nâng cao quản lý hợp đồng và phát triển thị trường…; 

- Áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ (bao gồm các quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và chứng nhận chất lượng sản phẩm đảm 

bảo an toán thực phẩm); 

- Xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; 

- Xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường. 

II. TỔ CHỨC, QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Cấp xã 

1.1. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hƣớng dẫn, phối hợp cùng 

Trƣởng thôn (Ban phát triển thôn)  

- Tổ chức tuyên tuyền công khai các chính sách, nội dung hỗ trợ, điều kiện 

hưởng hỗ trợ, đối tượng tham gia, phương án hỗ trợ và đề xuất, đăng ký tham gia mô 

hình hỗ trợ phát triển sản xuất để các tổ chức cá nhân đăng ký (thông qua họp thôn, 
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niêm yết tại nhà văn hóa, qua hệ thống loa truyền thanh thôn); ấn định thời gian nộp 

đề xuất tham gia mô hình để tổng hợp. 

- Triển khai cho các tổ chức, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia mô hình 

(theo Phụ lục 01); Tổng hợp danh sách đề xuất mô hình do các tổ chức, cá nhân 

đăng ký tham gia (theo Phụ lục 02) và lập kế hoạch thực hiện mô hình hỗ trợ phát 

triển sản xuất (theo Phụ lục 03). 

- Tổ chức thông báo công khai danh sách đăng ký tham tham gia mô hình của 

các tổ chức, cá nhân và kế hoạch thực hiện tại Nhà văn hóa thôn, thông báo trên hệ 

thống loa truyền thanh thôn trong thời gian 07 ngày để lấy ý kiến của người dân. Sau 

đó, tổ chức họp với các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia để lấy ý kiến thống 

nhất về việc đề xuất mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; cuộc họp phải có từ 90% số 

người đăng ký tham gia mô hình tham dự và được lập biên bản cuộc họp ghi rõ kết 

quả số người thống nhất hoặc không thống nhất (bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ 

phiếu) và các ý kiến tham gia khác nếu có (theo Phụ lục 04); mô hình đề xuất để 

trình UBND xã xây dựng khi có ít nhất 75% số người tham dự cuộc họp nhất trí.  

- Hoàn thiện đề xuất mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; danh sách các 

tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và kế hoạch thực hiện của thôn trình Ủy ban nhân 

dân xã xây dựng mô hình. Hồ sơ gồm: 

(1) Đơn đăng ký tham gia (theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo); 

(2) Danh sách hộ, tổ chức tham gia (theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo) 

(3) Kế hoạch triển khai mô hình của thôn (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo) 

(4) Biên bản họp thôn (theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo). 

- Giám sát, kết hợp với các biện pháp như giám sát cộng đồng trong suốt quá 

trình thực hiện các đề xuất được hỗ trợ theo các nội dung như số lượng, chất lượng, 

đầu vào, đầu ra, kết quả của dự án, đối tượng, kinh phí thực hiện các đề xuất. 

1.2. UBND cấp xã   

- Xây dựng mô hình đảm bảo tính khả thi trên cơ sở hồ sơ đề xuất mô hình hỗ 

trợ phát triển sản xuất, danh sách của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và kế hoạch 

thực hiện để làm mô hình điểm trong sản xuất từ đó nhân rộng phát triển kinh tế tại 

địa phương (theo Phụ lục 05: Bản thuyết minh mô hình), xây dựng dự toán mô hình 

triển khai (theo Phụ lục 06) và Danh sách các hộ dân, tổ chức đủ điều kiện tham gia 

mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được UBND xã phê duyệt trình UBND cấp 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ thẩm định và phê duyệt dự án gồm: 

(1) Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm định, phê duyệt mô hình, dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất.  

(2) Bản thuyết minh mô hình, dự án (theo Phụ lục 05 ban hành kèm theo) 

(3) Dự toán chi tiết chung của toàn xã (theo Phụ lục 06 ban hành kèm theo); 

(4) Danh sách các hộ dân, tổ chức đủ điều kiện tham gia mô hình, dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất được UBND xã phê duyệt. 

(5) Kèm theo hồ sơ của thôn tại nội dung hồ sơ cấp thôn nêu trên. 

- Tổ chức thực hiện thông báo các nội dung của dự án được UBND huyện phê 

duyệt đến các đối tượng được tham gia dự án. Triển khai thực hiện các nội dung 
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hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Phân công cán bộ kỹ thuật hướng 

dẫn trong suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Báo cáo định kỳ tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện và ý kiến đề xuất trong 

triển khai thực hiện các dự án gửi về UBND huyêṇ (qua phòng Nông nghiệp và 

PTNT) báo cáo, tổng hơp̣ (theo Phụ lục 07 ban hành kèm theo). 

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện mô hình 6 tháng (trước 15/6) và 

01 năm (trước 20/11) gửi UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) xem xét 

và tổng hợp. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát; lập báo cáo quyết toán 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất hàng năm gửi phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện thẩm tra trình UBND huyện để phê duyệt quyết toán theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các xã xây dựng các mô hình 

phát triển sản xuất để phát huy lợi thế của địa phương gắn Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP). 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ chi tiết 

mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của cấp xã trong thời gian 10 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết 

định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và trả kết quả về UBND cấp xã trong 

03 (ba) ngày làm việc; đồng thời gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 

nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, theo dõi. 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện 

mô hình và đánh giá hiệu quả của mô hình. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện mô hình cấp xã, đánh giá cụ 

thể kết quả đạt được định kỳ 6 tháng (trước 25/6) và 01 năm (trước 30/11) về UBND 

huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông 

thôn mới tỉnh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT định hướng, tham mưu 

phân bổ nguồn vốn; chỉ đạo, triển khai thực hiện; giám sát và thanh quyết toán 

nguồn vốn theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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 PHỤ LỤC 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Thực hiện dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 201......... 

 

Kính gửi: Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã...................... 

Tôi tên là: ......................, năm sinh..................., đại diện chủ hộ/tổ 

chức...................., số CMND............., ngày cấp ............., nơi cấp...................... 

Địa chỉ: (nơi ở thôn, xã, huyện) 

Căn cứ hướng dẫn thực hiện thưc̣ hiêṇ h ỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn  

Gia đình/tổ chức đã lựa chọn tham gia dự án từ nguồn hỗ trợ mô hình phát 

triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm............. . Sau 

khi nhận được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án và điều kiện tham gia cũng như 

quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án gia đình/tổ chức chúng tôi xin đăng ký thực 

hiện như sau: 

(ghi cụ thể nội dung, dự kiến tham gia và khả ngăng đối ứng theo hướng dẫn 
của thôn) 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền 

địa phương trong quá trình thực hiện các nội dung đẵ đăng ký, nếu sai tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

 

Xác nhận của Trƣởng thôn 

(Tên thôn), ngày      tháng      năm 

Ngƣời viết đơn (ký , họ tên) 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02 
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UBND Xã .... 

Thôn …. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 

  (Tên xã), ngày      tháng      năm …… 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ/TỔ CHỨC THAM GIA  

thực hiện dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 201......... 

 

Kính gửi: Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã............... 

................................................................................................................................. 

Căn cứ vào Biên bản họp các thôn ... ngày ... tháng ... năm…… về lựa chọn 

danh sách hộ/tổ chức tham gia và nội dung thực hiện dự án thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 20......... 

Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án; 

Tổng hợp Danh sách các hộ/tổ chức đăng ký tham gia  thực hiện dự án: 

TT 

Họ và 

tên/ tổ 

chức 

Địa 

chỉ 

Diện 

tích 

đất 

SX 

Số  

lao 

động 

Đăng ký hỗ trợ 

Ghi 

chú 
Giống 

cây 

trồng 

Giống 

vật 

nuôi 

...... 

         

         

         

         

Tổng số hộ tham gia:.....................................................................................  

Đề nghị Ban Quản lý chương trinh xây dựng nông thôn mới xã................. 

tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./. 

 Trƣởng thôn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

PHỤ LỤC 03 

 

UBND Xã .......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Thôn......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Tên thôn), ngày       tháng       năm 200... 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 201......... 

 

Kính gửi: Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã...... 

 

Căn cứ ................. về thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã và thôn; 

Căn cứ nhu cầu của các hộ /tổ chức tham gia thực hiện dự án, mô hình; 

Thôn ............xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí thực hiện dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm .... ……...như sau: 

 

TT Nội dung 

Số hộ/tổ 

chức 

tham 

gia 

Khối 

lƣợn

g 

Đơ

n 

giá 

Thành tiền (tr đồng) 

Ghi chú 
Tổng 

Trong đó 

Nhà 

nước 

Hộ gia 

đình/tổ 

chức 

khác 

          

          

          

          

          

          

          

Tổng         

Tổng số hộ tham gia: 

Tổng số tiền đăng ký: .........đồng (bằng chữ..........................................) 

Đề nghị UBND Xã tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức 

thực hiện./. 

                                                                  Trƣởng thôn 

                                                                   (ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

PHỤ LỤC 04 

 

UBND Xã .... 

Thôn …. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
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------- ------------------ 

  (Tên thôn), ngày      tháng      năm  

 

BIÊN BẢN HỌP THÔN............. 

thực hiện dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 201......... 

 

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tại .......(ghi rõ địa điểm tổ chức họp) 

thôn …… đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp). 

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì). 

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh). 

I. Thành phần tham gia: 

1. Đại diện các cá nhân/tổ chức tham gia :.................................................. 

2. Đại diện các cá nhân/tổ chức tham gia :.................................................. 

3.....................................................................................................................  

......................................................................................................................  

II. Nội dung cuộc họp 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

2. Kết quả cuộc họp  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự đã 

thống nhất nội dung biên bản./. 

Đại diện hộ dân 
(ký, họ tên) 

Thƣ ký 
(ký, họ tên) 

 (Trƣởng thôn) 
(ký, họ tên) 

Đại điện BQL xây 

dựng nông thôn mới xã 

(ký, họ tên) 
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PHỤ LỤC 05 

 

UBND Xã .......... 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Tên xã), ngày       tháng       năm 200... 

 

THUYẾT MINH  

Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất  thuộc Chƣơng trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm .... 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH 

1. Tên Dự án: 
2. Thời gian thực hiện: …… tháng, từ tháng ……/20….. đến tháng 

……/20….. 

3. Dự kiến kinh phí thực hiện: ……………. triệu đồng 

Trong đó,          - Ngân sách NTM: …………. triệu đồng 

                        - Nguồn vốn đối ứng: …………… triệu đồng 

                        - Nguồn khác: ……………. triệu đồng 

4. Tổ chức chủ trì thực hiện mô hình: 

5. Cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ, tƣ vấn kỹ thuật (nếu có) 

6. Tính cấp thiết và mô tả mô hình: 
- Tính cấp thiết của mô hình. 

- Mô tả mô hình, dự án: mô tả địa điểm triển khai, tóm tắt nội dung dự án: loại 

hình sản xuất, qui mô, các hộ tham gia, các đối tác dự án, hình thức liên kết, thị 

trường…vv. Các thông tin này có thể từ kết quả phân tích chuỗi giá trị. 

- Lý do đề xuất, người dân và các đối tác tham gia vào dự án như thế nào. 

7. Tính tiên tiến và thích hợp của công nghệ chuyển giao, tƣ vấn kỹ thuật 

(nếu có) 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TRIỂN KHAI MÔ 

HÌNH 

1. Mục tiêu: 
1.1. Mục tiêu chung 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

2. Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà mô hình 

cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu): 

2.1. Những vấn đề trọng tâm mà mô hình cần giải quyết (xây dựng mô hình, 

ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm mới…) 

2.2. Nội dung mô hình 

3. Giải pháp thực hiện: 

3.1. Giải pháp về mặt bằng và XDCB (nếu có). 

3.2. Giải pháp về công nghệ. 

3.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất. 

3.4. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

3.5. Giải pháp về nguồn vốn. 

4. Tiến độ thực hiện: 

TT Các nội dung, công việc Sản phẩm phải Thời gian Ngƣời, cơ quan 
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thực hiện chủ yếu đạt thực 

hiện (BĐ-

KT) 

thực hiện 

1 2 3 4 5 

2         

5. Sản phẩm của mô hình: 

5.1. Nêu sản phẩm cụ thể của mô hình: 

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật Chú thích 

1 2 3 4 

        

        

5.2. Phương án phát triển sau khi triển khai mô hình 

6. Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi: 

TT 

 

Nguồn kinh phí 

 
Tổng số 

Trong đó 

Công 

chuyên 

gia, đào 

tạo và tập 

huấn 

Nguyên vật 

liệu, năng 

lượng 

Thiết 

bị máy 

móc 

Xây 

dựng cơ 

bản 

…. Chi khác 

  2 3 4 5 6 7   8 

  Tổng kinh phí 
Trong đó: 

              

1 NTM               

2 Nguồn ngân sách khác               

3 Nguồn vốn đối ứng               

  Khác (vốn huy động...)               

7. Hiệu quả: 
7.1. Hiệu quả kinh tế của mô hình, dự án: 

- Hiệu quả kinh tế: ước năng xuất, sản lượng và kinh tế bằng tiền đạt được; 

- Hiệu quả về xã hội: những đóng góp của mô hình, dự án góp phần có cộng 

đồng, tổ chức, cá nhân 

7.2. Đánh giá khả năng nhân rộng phát triển mô hình, dự án thực hiện được. 

  Ngày….tháng….năm 20…. 

Cơ quan chủ trì dự án 
(Ký tên, đóng dấu) 

   

 

PHỤ LỤC 06 

UBND XÃ .... 

BAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 
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  (Tên xã), ngày      tháng      năm …… 

 

DỰ TOÁN - TRIỂN KHAI 

Thực hiện dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 201......... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện..................... 

 

Căn cứ văn bản số.........ngày ..... tháng .... năm ....... của Ủy ban nhân dân 

huyện........... về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 20........ thực hiện dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã........năm 

20......... 

Căn cứ Nghị quyết của HĐND xã...................... về việc thực hiện dự án, mô 

hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

xã........năm 20......... 

Căn cứ nhu cầu của người dân địa phương 

Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã.............xây 

dựng dự toán triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã........năm 20 ......... như sau: 

  

TT Nội dung 

Số hộ/tổ 

chức tham 

gia 

Khối 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành tiền (tr đồng) 

Ghi 

chú Tổng 

Trong đó 

Nhà 

nước 

Hộ gia 

đình/tổ 

chức 

khác 

          

          

          

          

          

          

Tổng         

Tổng số hộ tham gia: 

Tổng số tiền đăng ký: .........đồng (bằng chữ..........................................) 

Đề nghị UBND huyện.................. phê duyệt để triển khai thực hiện./. 

 

   TRƢỞNG BAN 

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 PHỤ LỤC 07 

ĐƠN VỊ……… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 

  ………, ngày      tháng      năm …… 
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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện  (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) 

Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 20......... 

__________ 

 

1. Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất: 

Tổng số hộ, nhóm hộ tham gia:…………………………………………… 

Giá trị khối lượng đã hoàn thành:……… triệu đồng. Bằng chữ: ................. 

Tổng số tiền đã giải ngân:……………….triệu đồng. Bằng chữ:  ………... 

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án: 

- Đánh giá thực hiện mục tiêu của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. 

- Hiệu quả kinh tế xã hội 

- Khó khăn, tồn tại kiến nghị. 

 Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
 

 

TT Nội dung ĐVT 

Kế hoạch Thực hiện 

Ghi chú Khối 

lượng 

Vốn 

(tr.đ) 

Số hộ 

tham 

gia 

Khối 

lượng 

Vốn 

(tr.đ) 

Số hộ 

tham 

gia 

          

          

          

  Tổng                 
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