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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH HÓA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1973 /UBND-NTM

Định Hóa, ngày 19tháng 5 năm 2022

V/v đề xuất các dự án hỗ trợ phát
triển sản xuất năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- UBND 12 xã: Bình Yên, Phú Đình, Sơn Phú, Kim
Phượng, Bộc Nhiêu, Trung Lương, Thanh Định, Phúc
Chu, Đồng Thịnh, Phượng Tiến, Bảo Cường, Trung Hội
và các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn.
UBND huyện nhận được Công văn số 101/VPĐP-NV ngày 16/5/2022 của
Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dưng NTM tỉnh Thái Nguyên về
việc lựa chọn các Dự án Hỗ trợ sản xuất năm 2022.
Để chủ động lựa chọn các dự án có tính khả thi cao, khi có quyết định của
UBND tỉnh giao nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM
năm 2022 cho các địa phương sẽ chỉ đạo triển khai được ngay, UBND huyện chỉ
đạo thực hiện một số nội dung như sau:
1. UBND 12 xã: Bình Yên, Phú Đình, Sơn Phú, Kim Phượng, Bộc Nhiêu,
Trung Lương, Thanh Định, Phúc Chu, Đồng Thịnh, Phượng Tiến, Bảo Cường,
Trung Hội, là các xã không thuộc phạm vi thụ hưởng nguồn vốn theo Quyết định
số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình MTQG 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 đến năm 2025 (trong đó ưu tiên
đối với các xã: Bình Yên, Sơn Phú, Phú Đình, Kim Phượng là các xã theo KH đạt
chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao theo Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt
chuẩn NTM vào năm 2023): Căn cứ vào khả năng tổ chức triển khai của các chủ
trì liên kết (Doanh nghiệp, Hợp tác xã) trên địa bàn và lợi thế của địa phương,
giúp các chủ trì liên kết đề xuất danh mục dự án (Kế hoạch) hỗ trợ phát triển sản
xuất liên kết theo chuỗi giá trị để thực hiện năm 2022, theo quy định tại Điều 21
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính Phủ Quy định cơ chế
quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG. Gửi đề xuất Dự án đến
UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 30/5/2022 để
kịp thời tổng hợp lựa chọn dự án gửi Văn phòng điều phối Chương trình MTQG
xây dựng NTM tỉnh.

2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, phối hợp với UBND các xã
rà soát, tư vấn cho các chủ thể và lựa chọn đề xuất các Dự án hỗ trợ sản xuất liên
kết theo chuỗi giá trị năm 2022 theo đúng thời gian và các quy định.
3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng điều phối Chương trình
XD NTM huyện) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, lựa chọn
tham mưu cho UBND huyện 05 dự án có tính khả thi cao nhất, đề xuất gửi về
Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên
trước ngày 31/5/2022 để tổng hợp xây dựng kế hoạch.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, các cơ quan đơn vị liên quan khẩn
trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.
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