
UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG 

TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 02/TB-TTDVNN 

 

Mường Ảng, ngày 10 tháng 03 năm 2023 

   

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì 

Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Mường Ảng năm 2023 sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG 

Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

     

      Kính gửi:     

             - Trung tâm Văn hóa  - Truyền thanh - Truyền hình huyện; 
             - UBND các xã, thị trấn; 

                     - Các doanh nghiệp, HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBNT ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân 

tộc về Thông tư hướng dẫn thực hiện 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 

giao đoạn 2021-2030, giao đoạn I: từ năm 2021 đến 2025;   

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

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 các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 4468/QQD-UBND ngày 19/12/2022 của UBND 

huyện Mường Ảng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2023; 

Căn cứ Quyết định 674/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND huyện 

Mường Ảng về việc phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất trung hạn trên địa bàn huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2025. 

Để triển khai các chương trình Dự án Phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp 

bền vững, phát triển tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng 

hoá theo chuỗi giá trị. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị Văn 

phòng HĐND - UBND huyện, Trung tâm văn hóa – Truyền thanh - Truyền hình 

huyện, phối hợp, đăng tải thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết trên Cổng 

thông tin điện tử, bản tin truyền thanh, truyền hình của huyện; UBND các xã, thị 

trấn thông tin đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) trên và ngoài địa bàn địa 

bàn biết, có đủ điều kiện và nhu cầu đăng ký tham gia chủ trì liên kết thực hiện 

các Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sử dụng nguồn 

vốn Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện làm chủ đầu tư năm 2023. 



                (Có danh mục dự án liên kết kèm theo) 

  1. Hồ sơ đăng ký: Thành phần hồ sơ theo mẫu quy định tại khoản 2, điều 

3 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện 

Biên bao gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ liên kết của chủ trì liên kết (mẫu số 01) 

- Dự án liên kết (mẫu số 02) hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (mẫu 

số 03) 

- Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết (mẫu số 04) 

- Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường hoặc 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 số 05) 

- Bản sao chụp hợp đồng liên kết (mẫu số 06) 

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

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

Ảng, Bản Hónt, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.  

  4. Hình thức, thời gian nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện Mường Ảng trong giờ hành chính trước ngày 25/3/2023.  

 Nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, cá 

nhân liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

SĐT 0215.628.7777 để được hướng dẫn, hỗ trợ./. 

Nơi nhận: 

-Như kính gửi; 
- Lưu VT./. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

SỬ DỤNG NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG ẢNG 

(Kèm theo thông báo số:……/TB-TTDVNN ngày……tháng……năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng) 

 

STT Tên dự án Mục tiêu, nội dung chính của dự án 
Địa bàn  

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ 

gia súc, sản phẩm chế biến từ gia súc 

(trâu, bò ) theo chuỗi giá trị 

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển chăn 

nuôi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Mường 

Ảng. Phát triển các liên kết chăn nuôi trên địa bàn các 

xã có điều kiện phù hợp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 

phát triển chăn nuôi gia súc của huyện. Tập trung phát 

triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ với các loài chủ lực (trâu, 

bò, dê) đặc trưng tại các vùng có điều kiện thuận lợi 

cho việc sản xuất. Chuyển đổi mạnh từ sản xuất phân 

tán, quy mô nhỏ sang quy mô vừa và lớn, tập trung, 

trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, 

bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

 

 

Trên địa bàn  

các xã 

 

 

 

 

 

 

03 năm (từ 

2023 đến 2025) 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Dịch vụ nông 

nghiệp 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ sản phẩm thủy sản theo chuỗi giá 

trị ( Cá rô, cá trắm đen) 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thủy 

sản giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Mường 

Ảng Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị,... tạo 

việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình tham gia 

liên kết. Nâng cao hiệu quả trong sản xuất và liên kết 

tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

 

Mường Lạn, Xuân 

Lao, Ngối Cáy, 

Nặm Lịch, Ẳng 

Cang 

 

 

03 năm (từ 

2023 đến 2025) 

 

 

Trung tâm 

Dịch vụ nông 

nghiệp 

 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gia 

cầm theo hướng đặc sản (Gà H’mông, 

vịt bầu) theo chuỗi giá trị 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển chăn 

nuôi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Mường 

Ảng. Phát triển các liên kết chăn nuôi trên địa bàn các 

xã có điều kiện phù hợp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 

phát triển chăn nuôi gia cầm của huyện. Tập trung 

phát triển chăn nuôi theo hướng đặc sản ( gà H’ 

Mông, Vịt bầu…) đặc trưng tại các vùng có điều kiện 

thuận lợi cho việc sản xuất. Chuyển đổi mạnh từ sản 

xuất phân tán, quy mô nhỏ sang quy mô vừa và lớn, 

tập trung, trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa đảm 

bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực 

phẩm, bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

Trên địa bàn  

các xã 

 

 

 

 

03 năm (từ 

2023 đến 2025) 

 

 

 

 

Trung tâm 

Dịch vụ nông 

nghiệp 

 

4 
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ cây 

dược liệu (Hà thủ ô, đẳng sâm) 

Tận dụng diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất để 

tang thu nhập kinh tế cho hộ dân gắn với bảo vệ bảo 

vệ rừng 

Dự kiến thực hiện: 

Mường Đăng, Ngối 

Cáy, Búng Lao 

03 năm (từ 

2023 đến 2025) 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp 
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