UBND HUYỆN CÀNG LONG
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 17/TB-NN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Càng Long, ngày 06 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký Chủ trì thực hiện “Dự án hỗ
trợ phát triển sản xuất cây lát liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với
tiêu thụ sản phẩm, (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Càng Long” thuộc
Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung “Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết
theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm” thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 kèm theo
Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND
tỉnh về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất Chương trình Mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 được ban hành kèm theo
Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT.
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long, thông báo tuyển chọn tổ
chức, cá nhân làm Chủ trì thực hiện “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây lát liên
kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, (quy mô liên xã) trên
địa bàn huyện Càng Long” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
năm 2020, Theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh”. Cụ thể:
1. Điều kiện tham gia: Các đơn vị tham gia nghiên cứu và thực hiện theo
quy định của Điều 15, 16 và 17 Chương V tại Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND
ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, gồm: 02 biểu phụ lục kèm theo
Thông báo (Biểu số 1 “Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020”; Biểu số 2 “Lý lịch của
cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án”).
3. Số lƣợng hồ sơ nộp, gồm: 01 bản gốc và 04 bản photocopy có công
chứng (đối với từng loại biểu mẫu). Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong
và bên ngoài ghi rõ đơn vị tham gia.
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4. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Càng Long, Khóm 3, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà; điện thoại
liên hệ: 0294 3882014). Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường
bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Càng Long.
5. Thời gian nhận hồ sơ: Kết thúc việc nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn
vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2020. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là
thời gian ghi ở dấu công văn đến của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng
Long (đối với trường hợp gửi trực tiếp) và dấu bưu điện (trường hợp gửi qua
đường bưu điện).
Lƣu ý: Theo Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất được ban hành kèm theo
Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT thì “Chủ trì Dự án là các tổ chức nghiên cứu – tư vấn, đơn vị sự
nghiệp hoặc một trong các bên liên kết sản xuất và được các bên liên kết sản xuất
khác trong Dự án thống nhất, bao gồm: Doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ gia
đình, cá nhân. Ưu tiên doanh nghiệp, Hợp tác xã làm Chủ trì dự án.
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long trân trọng thông báo đến
các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện lập hồ sơ để tham gia tuyển
chọn chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất nêu trên./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Ban lãnh đạo phòng (b/c);
- Lưu: VT.

KT. TRƢỞNG PHÕNG
PHÓ TRƢỞNG PHÕNG

Nguyễn Văn Á
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TÊN TỔ CHỨC
ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Biểu 1
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
CHƢƠNG TRÌNH MTQG XD NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long.
Căn cứ Thông báo số
/TB-NN ngày
/
/2020 của Phòng Nông nghiệp
và PTNT huyện Càng Long về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký Chủ trì thực
hiện “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây lát liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất
với tiêu thụ sản phẩm, (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Càng Long” thuộc Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, theo Quyết định số số 2006/QĐUBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung “Danh mục
dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm”
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 –
2020 kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh;
chúng tôi:

a)
...................................................................................................................................
.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........
(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký làm cơ quan chủ trì thực hiện Dự án)

b)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........
(Họ và tên, học vị, chức vụ cá nhân đăng ký chủ nhiệm)
Đăng ký chủ trì thực hiện Dự án:

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........
...................................................................................................................................
.....
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Chúng tôi xin cam kết những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là
đúng sự thật, nếu phát hiện hồ sơ kê khai không đúng sự thật chúng tôi xin chịu mọi
hình thức xử lý theo quy định.
…………, ngày…..tháng…..năm 20…
THỦ TRƢỞNG TỔ CHỨC
ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ DỰ ÁN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Biểu 2

LÝ LỊCH
CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

1. Họ và tên:
2. Năm sinh:

3. Nam/Nữ:

4. Học hàm:
Học vị:
5. Chức vụ:
6. Điện thoại: Tổ chức: ........................ Mobile: ........................
7. Fax:

E-mail:

8. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký:
Tên tổ chức :
Tên người Lãnh đạo:
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức:
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học
Thạc sỹ
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học
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10. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ...... đến năm
......)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

11. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

Tên đề tài/đề án,
dự án, nhiệm vụ khác
đã tham gia

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

............, ngày ....... tháng ....... năm 20...
TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN
ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

(Xác nhận và đóng dấu)

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

(Họ, tên và chữ ký)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết
để Ông, Bà ..................chủ trì thực hiện
dự án
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