
UBND HUYN PRONG THO CONG HoA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
P. NONG NGHJP VA PTNT f* 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S: 195/TB-PNN&PTNT Phong TM, ngày 01 tháng 7 nàm 2021 

THONG iA 
A •A A A P A P P A , 

Ye viçc tuyen ch9n to chixc, ca nhan dang ky chu tn Dr an ho tr9 Phat trien 
A •A A • A A san xuat theo chui lien ket gia tr nam 2021 thuçt De an Xay drng nong 

thôn mói gàn vôi du ljch nông thôn 1111  m3t so bàn trên It/a bàn tinh Lai Châu 
giai doin 2020 — 2025" 

Can cr Quy& djnh s 478 1/QD-IBNN-VPDP ngày 2 1/11/2017 ci:ia B 
Nông nghip và Phát trin nông thôn v ban hàrth S tay hu6ng dn phát triên 
san xut trong chisang trInh nông thôn mâi giai doan  2016-2020; 

Can cir nghj quyt 41iNQ-HDND ngày 11/12/2019 d an xây diing nông 
thôn mci gn vói du ljch nông thôn tai  mt s bàn trên dja bàn tinh Lai Châu 
giai don 2020-2025; 

Can cü Quy& djnh s6 30/QD-UBND ngày 14/01/2020 cUa UBND tinh 
Lai Châu v vic phê duyt E an xây dirng nông thôn mâi mâi gàn vOi du ljch 
nông thôn ti mt s bàn trên da bàn tinh Lai Châu giai don 2020-2025; 

Can cü Cong van s 1057/SNN-VPDP ngày 04/6/202 1 cüa S Nông 
nghip và PTNT v süa di, b sung hithng din thrc hin D an nông thôn mói 
gAn vi du ljch nông thôn; 

Can cü Quy& djnh sé 4638/QD-UBND ngày 17/12/2020 cüa UBND 
huyn Phong Thô ye giao dir toán thu, chi ngân sách dja phucing näm 2021; 

Phông Nông nghip và PTNT huyn Phong Th thông báo tuyn ch9n to 
chrc, Ca nhân däng k chU trI dir an h trç phát trin san xut theo chui lien k& 
giá trj näm 2021 thuc De an .."Xáy dyng nông thôn mól gcn vói du l/ch nóng 
thón tgi mt so ban tren dja bàn tinh Lai Cháu giai dogn 2020 2025" trên dja 
bàn huyn Phong Th6 nhu sau: 

I. DANH MVC DTT AN 

1. Ten thy an: Mo hInh trng cay an qua (cay nhdn, quy mO 7ha,) lam san 
phâm du ljch ti bàn Vàng Pheo, xâ Mu?ng So. 

- D6i tuçing: Doanh nghip, hçp tác xà, h gia dInh. 

- Phrn vi thc hin: Bàn Vàng Pheo, xã Muting So. 

- Thai gian thirc hin: Nàm 2021. 

- ChU du tu: UBNID xA Mung So, huyn Phong Th& 



2. Ten dtr  an: Mo hInh Phát trin nhân rng cay dja lan lam san phâm 
OCOP theo chui lien kt giá trj. 

- Di tu'çing: Poanh nghip, hçp tác x, h gia dInh. 

- Pham vi thire hin: IBân Sin Sud H6, xä Sin Sui Ho 

- Thôi gian thirc hin: Näm 2021. 

- ChU du tu: UBND xã Sin Sui H, huyn Phong ThO. 

II. NQI DUNG 

1. H1 so' Jãng k tuyn ch9n 

- Ban sao giy ch'(rng nhn dàng k hoat dng c1ia t6 chüc däng k chU tn 
dir an (Giây phép dáng kj kinh doanh, Quye't dfnh thành 4p, Giáy cht'mg nhçn 
dáng ki5 ho cit d5ng....); 

- Diu l hot dng cüa t chüc chU trI (nu co); 

- Darn dAng k chU trI thrc hin nhim vi (Biu B1-1-DON); Quy& djnh 
ci:r chU nhim, các thành viên tham gia thirc hin; 

- Thuy& minh Dir an theo Mu Phii igic 4 trong So tay Huàng dan PTSX 
Chucing trInh MTQG xay dung Nông thOn mi giai don 20 16-2020 (Ban hành 
kern theo QD so 4781/QD-BNN-VPDP ngày 21/11/2017 ci'ia Bó trwóng B5 NOng 
nghip & PTNT), 

- Tom t,t hott dng khoa h9c cong ngh cüa th chirc dàng k chU trI 
nhiêm dir an; 

- L ljch khoa h9c cUa Ca nhân dang k chü thim và các thành viên thirc 
hin chInh có xác nhn cUa car quan quán l nhân sir; 

- Van ban xác 
than 

v sçr dng cüa các th chüc däng k phi hcip thrc 
hin dir an (neu co). 

- Doi vcn du an theo quy dinh phap luât phai co von dôi ung Van ban 
pháp l cam kêt và giâi trInh khá näng huy dng von tir các nguOn ngoài ngân 
sách nba nu9c (báo cáo tài chInh cza tO chj'c a'ang kj chz'i trI dic an trong 02 
nárn gân nhát tInh tIi' thô'i diem np hO so' dáng Icj thu'c hiên nhim vy, Phu'oiig 
an huy dng vOn dOi thig (neu cO) dOi vO'i dy' an), 

- Dir thão Hcip dng thirc hin dir an; 

- Báo giá cay ging, 4t tu, thi& bj chInh cn mua sm d thirc hin dir an; 
A 9 A 9 A 9 2. So hrQ'ng ho so': 10 b9 (01 ban goc, 9 ban sao) tat ca duqc dong goi 

thânh 01 tüi ho so, có niêm phong, dóng dâu cüa dn vi chU trI trên bao bI ho so. 

3. Oja chi nhn h so' 

- Phông Nông nghip và PTNT huyn Phong Thô. 

- Dja chi: Thj trn PhongTh& huyn Phong Th, tinh Lai Châu. 
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- in tho.i: 02133.89.231. 

4. HInh thü'c np 1i so': (iüi qua 17uu din hoc np trrc tip ti phông 
Nông nghip và PTNT huyn Phong Th& 

• A A A - 5. Tho'i glan nhn ho so': Nhanho s dang ky den 17h00 ngay 02/8/2021. 

(Thông báo nay thicic dáng tái trên trang thông tin din ti UBND huyn 
Phong Thô tçi d/a chI: http.//phongtho.laichau.gov.vn). 

D nghj UBND xã Mxôrng So, TJBND xa Sin Su6i H thông tin cho các 
Doanh nghip, HTX, to chirc, cá nhân trên dja bàn biêt, dang k tham gia chü trI 
dir an và gri ho so' däng k9 dung thai gian quy djnh. 

Dê nghi Dai Tiuyên thanh — Truyên hInh huyên  dang Thông bao trên 
trang thông tin din tr huyn và trén h thông ba truyên thanh cUa huyn./. 

No'i nhmn: 
- TT. Huyn üy (B/c); 
- TT HDND huyn (B/c); 
- Lânh dao UBND huyn (b/c); 
- Dài TTTH huyn; 
- UBND xã Miing So; 
- Doanh nghip, to chi'rc, cá nhân Co 

lien quan; 
- Liiu: NN. 

TRIXNG PHONG 

Vu HOii Ltrô'ng 
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