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UBND HUYỆN CHƯ SÊ 

PHÒNG NN&PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:        /PNNPTNT-TM                              Chư Sê, ngày     tháng 12 năm 2022 

 
THƯ MỜI 

Tham gia chủ trì dự án/ kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng HĐND & UBND huyện Chư Sê; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã; 

 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ 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 mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 4703/SNNPTNT-VPNTM ngày 11/11/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch vốn Sự nghiệp Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; 

Để có cơ sở tham mưu UBND huyện phê duyệt, đề nghị Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Gia Lai cấp kinh phí năm 2023 nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phòng Nông nghiệp và PTNT kính mời các 

doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu đăng ký tham gia xây dựng, chủ trì dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Chư Sê. 

Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp, đăng tải Thư mời 

tham gia chủ trì Dự án/ kế hoạch liên kết lên cổng thông tin điện tử của huyện 

để cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện được biết; UBND các xã, thị trấn 

thông tin đến các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn biết, có nhu cầu đăng ký tham 

gia xây dựng, chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Dự án/ kế hoạch liên kết 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương: Căn cứ 

theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban 

hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai và các văn bản hiện 

hành khác của tỉnh, của Trung ương. Trường hợp văn bản được viện dẫn nêu trên 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bằng văn bản mới thì áp dụng quy định tại 

văn bản mới (Có Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh 

kèm theo). 

- Liên kết đảm bảo ổn định: 

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm 

trở lên, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 05 năm; 
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+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 

năm, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 03 năm. 

2. Hồ sơ đăng ký gồm 

(1) Đơn đề nghị của chủ trì liên kết. (Mẫu 01 gửi kèm) 

(2) Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết. (Mẫu 02, 02a, 

03 gửi kèm; văn bản số 4787/SNNPTNT-CCPTNT ngày 17/11/2022 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn lập dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị) 

(3) Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết (đối với trường hợp các 

doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau). (Mẫu 04 gửi kèm) 

 (4) Bản 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 kèm theo) 

(5) Bản sao công chứng hợp đồng hoặc biên bản ký kết giữa đơn vị chủ trì 

liên kết và đối tượng liên kết (các hộ sản xuất), (Mẫu 06 tham khảo gửi kèm). 

3. Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ (01 bản gốc, 09 bản sao). 

4. Địa chỉ nhận hồ sơ 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê. Địa chỉ: Số 761, Đường 

Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Điện thoại 

02693.886.542. 

5. Hình thức nộp hồ sơ 

Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Chư Sê. 

6. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 30/12/2022. 

(Thư mời này được đăng tải trên công thông tin điện tử của UBND huyện 

Chư Sê: https://chuse.gialai.gov.vn/) 

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

doanh nghiệp, Hợp tác xã liên hệ Phòng Nông nghiệp và PTNT để được hướng 

dẫn, hỗ trợ, điện thoại liên hệ 02693.886542./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (B/c); 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hợp 
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