
UBND HUYỆN SA THẦY 

PHÒNG NN&PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-PNN&PTNT           Sa Thầy,ngày       tháng     năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì Dự án phát triển liên kết 

theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ, chế biến sản phẩm nuôi cá lồng bè trên 

lòng hồ thủy điện Sa Thầy, thực hiện năm 2020 thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Sa Thầy. 

 

 Căn cứ Quyết định số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản 

xuất trong Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số: 1225/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn với tiêu thụ, chế biến sản phẩm thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ Quyết định số: 2649/QĐ-UBND, ngày 25/12/2019 của UBND 

huyện Sa Thầy về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2020 huyện Sa Thầy. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo tuyển chọn tổ chức, 

cá nhân Dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ, chế biến 

sản phẩm nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sa Thầy, thực hiện năm 2020 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 

huyện
  
Sa Thầy, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn:   
- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện theo hướng dẫn và các biểu mẫu được 

lập áp dụng cho nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tại Quyết định số 

23/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum. 

* Danh mục tài liệu có trong hồ sơ 

- Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp:  

- Tên, địa chỉ của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ:  

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: 

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức chủ trì. 

+ Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có). 

+ Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm chủ trì thực hiện dự án.  

- Thuyết minh dự án (Theo mẫu tại Phụ lục 04 - Quyết định 4781/QĐ-BNN-

VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
 

- Báo giá thiết bị, giống, vật tư, nguyên liệu chính cần mua sắm,… phục vụ 

thực hiện dự án. 
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- Tài liệu liên quan khác mà tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn 

thấy cần bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm 

rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ. 

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

cả được đóng gói thành 01 túi hồ sơ, có niêm phong bên ngoài. 
3. Địa chỉ nhận hồ sơ:   

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum.  

- Địa chỉ: Số 02, Đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy. 

- Điện thoại liên lạc: 02606.504.199. Email: phongnongnghiepst@gmail.com  

4. Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy. 
- Trường hợp gửi qua Bưu điện: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở 

dấu của Bưu điện nơi đến. 
- Trường hợp nộp trực tiếp: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu 

đến của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 
5. Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ 16h00 ngày 22/4/2020. 

6. Các văn bản, biểu mẫu kèm theo: 

Quyết định số: 1225/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn 

với tiêu thụ, chế biến sản phẩm thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Biểu mẫu Hồ sơ theo Quyết định số: 23/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum.  

Ghi chú: Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử UBND 

huyện Sa Thầy tại địa chỉ: http://huyensathay.kontum.gov.vn/ 

Trên đây là Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án phát 

triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ, biến sản phẩm nuôi cá lồng 

bè trên lòng hồ thủy điện Sa Thầy thực hiện năm 2020 thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
  

Sa Thầy để các Doanh 

nghiệp, Tổ chức, cá nhân, chủ thể sản xuất biết, đăng ký tham gia./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- VP HDND-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa thông tin; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT (t/b); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Doanh nghiệp, Tổ chức, cá nhân, chủ thể sản xuất; 

- Lưu: VT-PNN. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 Giả Tấn Đạt 
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