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THÔNG BÁO
Tuyển chọn đơn vị Chủ trì dự án hỗ trơ phát triển sản xuất thuộc nguồn
vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới năm 2021
Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND
tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân
sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông
nghiệp và PNT ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Hướng dẫn số 2707/SNN-KH ngày 26/12/2019 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;
Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện
Mường Khương, về việc phê duyệt danh mục, kinh phí nguồn vốn sự nghiệp
ngan sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện Mường Khương.
Phòng Nông nghiệp PTNT thông báo tuyển chọn đơn vị Chủ trì dự án hỗ
trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, cụ thể như sau:
I. Dự án phát triển sản xuất
- Dự án hỗ trợ phát triển vùng chè nguyên liệu huyện Mường Khương.
(Có biểu chi tiết kèm theo).
II. Đối tượng: Là các Tổ chức, cá nhân nghiên cứu - tư vấn; Đơn vị sự
nghiệp; Doanh nghiệp, Hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng; có đủ năng lực trực tiếp thực hiện
các hoạt động phù hợp với từng lĩnh vực của dự án.
III. Nguyên tắc tuyển chọn
- Tuyển chọn chủ trì dự án phải đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ,
khách quan, đúng quy định.
- Tuyển chọn chủ trì dự án được thông qua Chủ đầu tư quyết định. Kết quả
tuyển chọn được công khai theo quy định.
IV. Điều kiện tham gia tuyển chọn
1

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực liên quan đến các
dự án, có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản tại Kho bạc hoặc ngân
hàng.
V. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn
1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức, cá nhân.
- Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ
chức, cá nhân chủ trì.
- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án.
3. Tóm tắt hoạt động của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì.
4. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức đã nộp các
cơ quan quản lý theo quy định.
5. Các hợp đồng tương tự với dự án tham gia chủ trì thực hiện.
6. Tài liệu liên quan khác.
VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ gốc (chữ ký
trực tiếp, đóng dấu) gửi về phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mường Khương,
tỉnh Lào Cai trước ngày 10/11/2021.
Trên đây là Thông báo tuyển chọn Chủ trì các dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 của phòng
Nông nghiệp & PTNT huyện Mường Khương./.
Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử huyện Mường
Khương;
- Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu - tư vấn;
- Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện;
- Các HTX trên địa bàn huyện;
- Lưu cơ quan.
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