
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-UBND 

 

 

Hoài Nhơn, ngày        tháng  11  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục hỗ trợ kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu 

thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2019-2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 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 Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

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

nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 22/3/2018; Quyết định số 288/QĐ-

UBND ngày 19/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018 và năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc Ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 423/TTr-PKT ngày 

21/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục hỗ trợ kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn 
với tiêu thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2019 - 2023 thuộc Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn 
đợt 1 năm 2019 cho UBND các xã (chi tiết phụ lục đính kèm). 
 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 - Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng 

Y tế  phối hợp với phòng Kinh tế hướng dẫn các xã thủ tục thanh quyết toán đúng 

quy định. 



- Chủ tịch UBND các xã: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Hảo, 

Hoài Tân, Hoài Đức, Hoài Thanh Tây, Hoài Phú, Hoài Hải, Hoài Hương, Tam Quan 

Nam, Hoài Mỹ tổ chức thực hiện đúng các danh mục đã phê duyệt; có hiệu quả, 

thanh quyết toán đúng quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng: Kinh 

tế; Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài 

Châu Bắc, Hoài Hảo, Hoài Tân, Hoài Đức, Hoài Thanh Tây, Hoài Phú, Hoài Hải, 

Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Mỹ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- VP NTM tỉnh; 
- TT.Huyện ủy (b/c); 
- TT.HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP NTM huyện (t/h); 
- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Chí Công 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Hoài Nhơn) 

STT Tên dự án Mục tiêu/yêu cầu Nội dung 
Đối tượng  

thực hiện 

Phạm vi  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

II Hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cấp xã 

1 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm lúa 

giống 

Tổ chức sản xuất giống 

lúa mới chất lượng cao 

từ nguyên chủng ra cấp 

1 gắn với tiêu thụ sản 

phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 

vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư 

số 05/2017/TT-

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Châu 

Giai 

đoạn 

2019- 

2021 

2 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bò 

thịt  

Tổ chức sản xuất bò thịt 

chất lượng cao gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Châu 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

3 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bò 

thịt 

Tổ chức sản xuất bò thịt 

chất lượng cao gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư 

số 05/2017/TT-

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

07 thôn trên địa 

bàn xã Hoài 

Tân 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

4 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bưởi 

da xanh 

Chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất nông nghiệp, tạo 

việc làm và nâng cao 

thu nhập cho người dân 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu 

kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 
 

07 thôn trên địa 

bàn xã Hoài 

Tân 

Giai 

đoạn 

2019-

2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-05-2017-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-345488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-05-2017-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-345488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-05-2017-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-345488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-05-2017-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-345488.aspx


5 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bò 

thịt 

Tổ chức sản xuất bò thịt 

chất lượng cao gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư số 

05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Phú 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

6 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm lúa 

giống 

Tổ chức sản xuất giống 

lúa mới chất lượng cao 

từ nguyên chủng ra cấp 

1 gắn với tiêu thụ sản 

phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu 

kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Phú 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

7 

Liên kết cung 

ứng vật tư, dịch 

vụ gắn với tiêu 

thụ sản phẩm 

tôm thẻ chân 

trắng an toàn 

sinh học 

Tổ chức sản xuất, nuôi 

tôm thẻ chân trắng theo 

hướng áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật để phát 

triển  theo hướng tôm an 

toàn sinh học gắn với tiêu 

thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư số 

05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Hải 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

8 

Liên kết cung 

ứng vật tư, dịch 

vụ gắn với tiêu 

thụ sản phẩm 

nước mắm 

Tổ chức sản xuất sản 

phẩm nước mắm theo 

hướng liên kết tiêu thụ 

sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Hải 

Giai 

đoạn 

2018-

2020 

9 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bưởi 

da xanh 

Tổ chức sản xuất bưởi 

da xanh áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật theo 

hướng VietGap gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu 

kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 
 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Đức 

Giai 

đoạn 

2019-

2023 



10 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm lúa 

thương phẩm 

chất lượng cao 

Tổ chức sản xuất giống 

lúa thương phẩm chất 

lượng cao theo hướng 

liên kết gắn với tiêu thụ 

sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu 

kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư số 

05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Đức 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

11 

Liên kết cung 

ứng vật tư, dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ sản 

phẩm hoa thiên 

lý an toàn 

Tổ chức sản xuất hoa 

thiên lý theo hướng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật để 

phát triển theo hướng 

rau an toàn gắn với tiêu 

thụ sản phẩm sạch 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu 

kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Thanh Tây 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

12 

Liên kết cung 

ứng vật tư, 

dịch vụ đầu 

vào gắn với 

tiêu thụ sản 

phẩm rau an 

toàn 

Tổ chức sản suất rau an 

toàn theo hướng liên kết 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu 

kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Thanh Tây 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

13 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm lúa  

Tổ chức sản xuất giống 

lúa mới chất lượng cao 

ra cấp 1 gắn với tiêu thụ 

sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 

vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể tham 

gia trong các hình 

thức liên kết theo 

chuỗi giá trị trong 

sản xuất theo quy 

định tại Thông tư 

số 05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Châu Bắc 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

  14 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bò 

thịt 

Tổ chức sản xuất bò thịt 

chất lượng cao gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Châu Bắc 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 



15 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bò 

thịt 

Tổ chức sản xuất bò thịt 

chất lượng cao gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư số 

05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Hương 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

  16 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản trứng cút 

thương phẩm 

Chăn nuôi chim cút lấy 

trứng gắn với tiêu thụ 

sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Hương 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

17 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ rau 

má an toàn 

Tổ chức sản xuất sản 

rau má an toàn gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư số 

05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Tam 

Quan Nam 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

18 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

bún số 8 

Tổ chức sản xuất sản 

phẩm bún số 8 theo 

hướng sản xuất gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Tam 

Quan Nam 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

19 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bò 

thịt 

Tổ chức sản xuất bò thịt 

chất lượng cao gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Sơn 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 



20 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm lúa 

giống 

Tổ chức sản xuất giống 

lúa mới chất lượng cao 

từ nguyên chủng ra cấp 

1 gắn với tiêu thụ sản 

phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 

vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư số 

05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Sơn 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

21 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bưởi 

da xanh 

Chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất nông nghiệp, tạo 

việc làm và nâng cao 

thu nhập cho người dân 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu 

kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Hảo 

Giai 

đoạn 

2019-

2023 

22 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm bò 

thịt 

Tổ chức sản xuất bò thịt 

chất lượng cao gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Hảo 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

23 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm lúa 

giống 

Tổ chức sản xuất giống 

lúa mới chất lượng cao 

từ nguyên chủng ra cấp 

1 gắn với tiêu thụ sản 

phẩm 

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 

vụ/chu kỳ sản xuất 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất. 

- Hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn qui trình sản 

xuất đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp đồng khoán việc. 

Các chủ thể 

tham gia trong 

các hình thức 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

theo quy định tại 

Thông tư số 

05/2017/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/3/2017 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Mỹ 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 

24 

Liên kết cung 

ứng vật tư dịch 

vụ đầu vào gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm 

trứng vịt lộn 

Tổ chức sản xuất trứng 

vịt lộn gắn với tiêu thụ 

sản phẩm 
- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ 

sản xuất 

- Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại. 

Các thôn trên 

địa bàn xã Hoài 

Mỹ 

Giai 

đoạn 

2019-

2021 
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