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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì liên kết các dự 

án liên kết trong kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thuộc 

Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND, ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 

tại huyện Điện Biên năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND, ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực 

hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Hướng dẫn liên ngành 

số 380/HDLN-SNN-STC, ngày 06/3/2019 của Liên ngành Sở Nông nghiệp và 

PTNT- Sở Tài Chính; Hướng dẫn liên ngành số 616/HDLN-SNN-STC ngày 06 

tháng 4 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng ngành số 

380/HDLN-SNN-STC ngày 06/3/2019 của Liên ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Sở Tài Chính; Quyết định số 205/QĐ-UBND, ngày 12/3/2019 Ban hành quy mô 

tối thiểu với dự án phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND, ngày 

19/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng 

trong thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND, ngày 17/3/2022 của UBND huyện Điện 

Biên về phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng cây xanh, trồng hoa gắn với xây dựng 

nông thôn mới và phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 

năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên; Kế hoạch số 1143/KH-UBND, ngày 

23/5/2022 của UBND huyện Điện Biên về đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp, phát triển cây ăn quả bền vững, chăn nuôi gia súc ăn cỏ giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Điện Biên; Quyết định số 

4219/QĐ-UBND ngày 21/12/2022Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023, huyện Điện Biên. 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên đăng tải thông báo 

tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì các dự án Phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Điện Biên, nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Về danh mục dự án 

Ưu tiên các hoạt động, cụ thể như sau: 

1.1. Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, gồm các dự án:  

- Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gia súc: Trâu, Bò, Dê… 

- Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt: Sản xuất rau, củ 

quả an toàn, lúa, gạo, dứa, cây ăn quả … 



- Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu trồng dưới tán 

rừng: Sa nhân, thảo quả … 

1.2. Hỗ trợ sản xuất phát triển lâm nghiệp:  

- Hỗ trợ bảo vệ và phát triển cây hoa Ban 

- Hỗ trợ phát triển cây hoa Anh Đào 

2. Về thành phần hồ sơ dự án 

- Thực hiện đầy đủ theo mẫu kèm Hướng dẫn liên ngành số 380/HDLN-

SNN-STC ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Liên ngành Sở Nông nghiệp và PTNT - 

Sở Tài Chính; Hướng dẫn liên ngành số 616/HDLN-SNN-STC ngày 06 tháng 4 

năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng ngành số 380/HDLN-

SNN-STC ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Liên ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Sở Tài Chính. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (Bản gốc). 

3. Địa chỉ nhận hồ sơ 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên. Địa chỉ: Pú Tửu, xã 

Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

4. Hình thức nộp hồ sơ 

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên 

5. Thời gian nhận hồ sơ 

Trước 17 giờ 00 phút, ngày 01/02/2023. 

6. Nơi đăng tải thông tin 

 Thông báo này được đăng tải trên Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh 

Điện Biên; Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện Điện Biên, 

cổng thông tin Điện tử của UBND huyện Điện Biên: https:/huyendienbien.gov.vn 

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

nghiệp, HTX trong và ngoài huyện liên hệ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Điện Biên để được hướng dẫn, hỗ trợ. Thông tin liên hệ: Bà Lê Thị Nga - Điện 

Thoại 0971450827./. 
 

Nơi nhận: 

- TT.Huyện uỷ (B/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện (B/c); 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh (Đăng tin); 

- Trung tâm Văn hóa - TT-TH huyện (Đăng tin); 

- Cổng thông tin Điện tử huyện (Đăng tin); 

- UBND các xã thuộc huyện (phối hợp thực hiện) 

- Lưu: VT./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                Phạm Văn Kiên 
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