
      SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số:        /PTNT- CSPTNT                     Quảng Trị, ngày       tháng 3 năm 2022 
V/v Triển khai thực hiện các hợp phần HTPTSX, 

đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình  

 giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG GNBV  

 

                       Kính gửi: UBND các huyện Đakrông, Hải Lăng,  

                                       Triệu Phong, Gio Linh và Đảo Cồn Cỏ. 

 

Thực hiện Quyết định số 707/QĐ- UBND ngày 04/03/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững (vốn sự nghiệp) năm 2021; Để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự 

án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG về giảm nghèo 

bền vững, Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện tập trung triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các dự án, tiểu dự án được lựa chọn triển khai thực hiện cần có phương án 

liên kết sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để tiêu thụ sản phẩm, 

nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nhằm hỗ trợ các hộ tham gia dự án có thu 

nhập ổn định, bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất và xây dựng 

nông thôn mới ở địa phương; 

2. Về nội dung và định mức hỗ trợ: Áp dụng theo Nghị quyết 03/2018/NQ-

HĐND ngày 18/7/2018 về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2020 được cho phép 

kéo dài thời gian thực hiện theo Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

3. Quy trình thực hiện: Áp dụng theo Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số 

nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân 

rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020 cho đến khi có hướng dẫn mới. (Có các phụ lục, biểu mẫu đính 

kèm) 

Vậy, Chi cục Phát triển nông thôn kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện 

khẩn trương triển khai thực hiện các mô hình, dự án thuộc Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững năm 2021 đảm bảo hiệu quả theo đúng các quy định đã ban 

hành./. 
Nơi nhận:                         
- Như trên;                                                                                      
- Sở NN và PTNT (B/c);    
- CCT, PCCT;  

- Website Chi cục;                            
- Lưu: VT, CSPTNT. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

               Trần Thị Hoa Lệ 
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PHỤ LỤC 1 
MẪU BIÊN BẢN HỌP THÔN, BẢN 

 

UBND XÃ ....  

Thôn/ Bản ....  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

  (Tên thôn/ bản), ngày    tháng    năm…… 

  

BIÊN BẢN HỌP THÔN, BẢN 

Hôm nay, ngày    tháng    năm 20..., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn/bản……..đã tổ chức 

họp để:…….. (nêu mục đích cuộc họp). 

1. Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì); Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, 

chức danh); Thành phần tham gia (Đại diện UBND xã, các tổ chức, đoàn thể, số lượng đối tượng 

tham gia: ...). 

2. Nội dung cuộc họp 

- Phổ biến dự án: Tên dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm 

nghèo; định mức kinh tế kỹ thuật, mức chi hỗ trợ dự án …; 

- Thông báo phương án thực hiện dự án, hỗ trợ của nhà nước, thống nhất về đóng góp của người 

dân, cơ chế thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ của nhà nước (nếu có); 

- Bình xét hộ đủ điều kiện tham gia dự án. 

3. Lập danh sách các đối tượng tham gia dự án như sau: 

TT 

Tên đối 

tượng 

tham gia 

dự án 

Địa 

chỉ 

Lao động 

trong độ 

tuổi 

(Người) 

Đăng ký hỗ trợ 

(Theo khoản 1, 2 

Điều 10 Thông tư 

15/2017/TT-BTC) 

Đối ứng của 

hộ (Ghi rõ đối 

ứng bằng tiền 

hiện vật) 

Đăng ký vay 

vốn từ Ngân 

hàng CSXH 

(Triệu đồng) 

Ký xác 

nhận hoặc 

dấu tay - 

điểm chỉ 

                

                

                

                

                

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ ... cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung 

biên bản./. 

  

Thư ký cuộc họp 
(ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện UBND xã  

(ký, ghi rõ họ tên) 
Chủ trì (Trưởng 

thôn/bản) 
(ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 2 

MẪU ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, 

ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO 

 

TÊN ĐƠN VỊ …. 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

  (Tên xã), ngày      tháng     năm ….. 

  

DỰ ÁN …………………… 

1. Mục tiêu dự án: 

- Tạo việc làm, tăng thu nhập; dự kiến số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án; 

- Các mục tiêu cụ thể theo từng dự án….. 

2. Địa điểm, thời gian triển khai: (xã, thôn/bản); Thời gian bắt đầu…., thời gian kết thúc…; 

3. Đơn vị quản lý, thực hiện dự án: 

- Đơn vị quản lý:………………………… 

- Đơn vị thực hiện:……………………… 

4. Nội dung dự án: 

a) Kỹ thuật thực hiện dự án, quy trình sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng (nêu rõ các yêu 

cầu chi tiết về mặt kỹ thuật liên quan đến các hoạt động dự án. Ví dụ: Tên giống, chủng loại, yêu 

cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, các loại vật tư, thiết bị cần thiết, quy trình kỹ thuật áp dụng….) 

b) Các hoạt động của dự án: 

- Công tác chuẩn bị: Đất đai, lao động, các đối tượng tham gia dự án …. 

- Lập danh sách đối tượng tham gia dự án theo mẫu sau: 

TT Họ và tên Địa chỉ 

Hỗ trợ của 

Nhà nước 

(triệu đồng) 

Trong đó: 

Đối ứng 

(quy theo 

giá trị)  

Triệu đồng 

Đăng ký 

vay vốn từ 

Ngân 

hàng 

CSXH 

(triệu 

đồng) 

Giống 

Vật tư, 

máy 

móc 

                

                

                

                

- Cung ứng giống vật tư:……..; 

- Tổ chức thực hiện sản xuất ….; 

- Tổ chức tiêu thụ sản phẩm (liên kết tiêu với doanh nghiệp, hợp tác xã) ….; 
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- Thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ (nếu có); 

- Kiểm tra, giám sát, tổng kết dự án. 

5. Kinh phí thực hiện dự án (Triệu đồng) 

TT Nội dung 

Đơn 

vị 

tính 

Tổng dự toán Chia ra các nguồn 

Sốlượng 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân 

sách địa 

phương 

Đối 

ứng 

của 

người 

dân 

Vay 

từ 

Ngân 

hàng 

Nguồn 

khác 

I Chi phí Xây dựng dự án                   

II Tập huấn thuật....                   

III Hỗ trợ giống, vật tư máy 

móc .... 

                  

IV Chi phí cán bộ kỹ thuật,                   

V Tuyên truyền...                   

VI Quản lý dự án ....                   

6. Tổ chức thực hiện dự án: 

- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện; 

- Trách nhiệm của các đối tượng tham gia dự án; 

- Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng thôn, bản và cán bộ tham gia thực hiện dự án. 

  

  Ngày     tháng    năm 20... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3 
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MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN 

XUẤT ĐA DẠNG SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO CỦA CƠ 

QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

1. Tình hình chung: 

2. Kết quả thực hiện: 

TT Nội dung 

Kinh 

phí 

được 

phê 

duyệt 

(triệu 

đồng) 

Kết quả thực hiện (6 tháng, một năm) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

đã 

thực 

hiện 

Tổng 

phí đã 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng) 

Trong đó Đánh giá 

(% thực 

hiện/Kế 

hoạch 

được phê 

duyệt) 

Kinh 

phí 

hỗtrợ 

Người 

dân 

đóng 

góp 

Vay 

vốn 

ngân 

hàng 

I Dự án 1....                 

1 Chi phí Xây dựng dự án                 

2 Tập huấn kỹ thuật....                 

3 
Hỗ trợ cho hộ: Chi tiết theo nội 

dung hỗ trợ của từng dự án 

                

  -                 

4 Chi phí cán bộ kỹ thuật,                 

5 Tuyên truyền...                 

6 Quản lý dự án …                 

                    

II Dự án 2:……                 

  ……                 

III Dự án 3……..                 

  ……                 

… Hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất khác ... 

                

                    

 Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ trưởng đơn vị 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

PHỤ LỤC 4 
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MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐA DẠNG 

SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO CỦA CẤP HUYỆN, TỈNH 

 

1. Tình hình chung: 

2. Kết quả thực hiện: 

TT Nội dung Tổngsố 

Số 

hộ 

tham 

gia 

Tổng 

kinh 

phí 

cho 

các 

dự án 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh 

phí 

đã 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng) 

Trong đó 
Tổng 

giá trị 

vật tư 

đã thực 

hiện hỗ 

trợ 

(triệu 

đồng) 

Đánh 

giá 

(% 

thực 

hiện/ 

Kế 

hoạch 

phê 

duyệt) 

Ngân 

sách 

hỗ 

trợ 

Dân 

đóng 

góp 

Vay 

vốn 

ngân 

hàng 

  Huyện, xã                   

I 
Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế 
                  

1 

Dự án Trồng trọt Giống cây 

trồng: Hạt giống (tấn) ....; Cây 

giống (cây)....; Vật tư (tấn) .... 

                  

2 
Dự án chăn nuôi: Giống vật 

nuôi (con)...: Thức ăn (tấn).... 
                  

3 
Dự án nuôi trồng thủy sản: Con 

giống (con) ...; vật tư (tấn)  
                  

4 
Dự án khai thác thủy sản (Ngư 

cụ (bộ)..., vật tư (tấn) ...; 
                  

5 

Dự án ngành nghề dịch vụ 

(Máy móc, thiết bị (cái); Vật tư 

(tấn) ... 

                  

6 
Dự án và hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất khác ... 
                  

II 
Dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo 
                  

  ……                   

 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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