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THÔNG BÁO 

V/v Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất gắn cơ cấu cây trồng theo 

vùng chuyên canh hiệu quả tại vùng Thành Đồng 
 

Thực hiện Quyết định số: 1385/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020. UBND xã Thạch 

Hạ đã tiến hành khảo sát các vùng sản xuất trên địa bàn xã để đưa vào đánh giá 

và lựa chọn, qua đó đã thống nhất lựa chọn vùng Thành đồng thuộc thôn Tân Lộc 

phù hợp với quy hoạch và có vị trí thuận lợi nhất để xây dựng mô hình. Sau khi 

thống nhất phương án quy hoạch và dự toán hỗ trợ tại vùng Thành đồng. Nay 

UBND xã Thạch Hạ thông báo một số nội dung sau: 

1. Xây dựng mô hình cơ cấu cây trồng tại vùng Thành đồng thuộc thôn Tân 

Lộc có quy mô lập quy hoạch là 2 ha (trong đó diện tích do xã quản lý là 4200m
2
 

đã có hàng rào bao quanh, nhà khung thép với diện tích 640m
2
; phần diện tích 

còn lại là của các hộ dân). 

2. Cơ chế hỗ trợ: Với cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm, ngân sách 

các cấp hỗ trợ xây dựng mô hình là 300 triệu đồng, bao gồm các hạng mục hỗ trợ 

như : hỗ trợ lại hàng rào bao toàn bộ vùng quy hoạch, hỗ trợ tôn tạo nâng cao khu 

đất trồng, cải tạo lại nhà lưới, hỗ trợ ca máy đào đắp, lắp đặt hệ thống tưới tiết 

kiệm, hỗ trợ xử lý đất. 

3. UBND xã Thạch Hạ khuyến khích các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với 

nghề nông nghiệp, có đủ nhân lực, điều kiện kinh tế ... nộp đơn xin nhận xây 

dựng mô hình. 

Các tổ chức, cá nhân nộp đơn xin nhận xây dựng mô hình kèm theo 

phương án sản xuất tại khu vực Thành Đồng, về văn phòng UBND xã Thạch Hạ 

từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 10/7/2020. 

Để được cung cấp thêm thông tin về mô hình nói trên, các tổ chức, cá nhân 

liên hệ trực tiếp với UBND xã Thạch Hạ (hoặc qua số ĐT 0944911745 gặp đ/c 

Nam – ĐC-XD để được hướng dẫn). 

Vậy UBND xã Thạch Hạ thông báo cho liên đoàn cán bộ và toàn thể nhân 

dân được biết và đăng ký tham gia. Nhận được thông báo này đề nghị thôn 

trưởng các thôn thông báo rộng rãi cho Nhân dân được biết./. 
 

       Nơi nhận: 
- TT ĐU; HĐND; UBMTTQ Xã; 

- Ban khuyến nông; 

- Thôn trưởng 11 thôn; 

- Trang TTĐT xã; 

- lưu : VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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