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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức 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 hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi là Nghị quyết 

số 79/2022/NQ-HĐND), UBND huyện giao: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tuyên truyền Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND để người dân biết, thực 

hiện và giám sát quá trình triển khai, thực hiện; 

- Rà soát các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công 

nhận thoát nghèo), hộ có người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) có nhu cầu 

hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức “hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng”, 

gửi kết quả (theo Mẫu gửi kèm) về UBND huyện (qua Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội) chậm nhất là ngày 05/12/2022, cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Dự kiến mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa không quá 320 triệu 

đồng/01 xã, thị trấn. Mức hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị phục 

vụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi cho từng đối tượng liên kết tối đa không 

quá 11 triệu đồng/hộ nghèo, 08 triệu đồng/hộ cận nghèo, 06 triệu đồng/hộ mới 

thoát nghèo, hộ có người khuyết tật (không có sinh kế ổn định). 

- Định hướng lựa chọn phương thức hỗ trợ: hỗ trợ con giống trong chăn 

nuôi gà, bò (có thể đề xuất hỗ trợ con giống loại khác nếu xét thấy có tính khả thi 

khi thực hiện mô hình giảm nghèo); hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ 

thuật sản xuất. 

- Mỗi xã, thị trấn đề xuất 01 dự án hoặc phương án sản xuất, nên chọn đồng 

nhất một loại giống để hỗ trợ, thuận lợi trong quá trình chỉ đạo thực hiện cũng 

như liên kết sản xuất, chăn nuôi. 
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2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tham mưu giải quyết các vướng 

mắc (nếu có); đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện, báo cáo kết quả về UBND 

huyện trước ngày 07/12/2022 để xem xét thực hiện các bước tiếp theo. 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ; các ban, phòng, ngành, đoàn 

thể cấp huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 

 

 

  



3 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ (THỊ TRẤN)…. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………………, ngày       tháng       năm 2022 

 

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN, DỰ ÁN 

 HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG 

(Mẫu kèm theo Công văn số          /UBND-LĐTBXH ngày    /      /2022 của 

UBND huyện) 

 

Nội dung phương án, dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất 

Số hộ đăng ký tham gia 

Nghèo Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

Khuyết 

tật 

Tổng 

cộng 

VD: Phát triển mô hình sản xuất 

chăn nuôi bò thịt; Phát triển mô 

hình sản xuất chăn nuôi gà đẻ...  

     

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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