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UBND HUYN TUY AN 	CONG !-IOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
PHONG K!NH TE VA H3 TANG 	 Doc 1p Tir do - Hanh phác 

/TB-KT&HT 	 Tuy An, hgày 7 tháng 8 nám 2017 

THONG BO 
Vé vic (tang k' thani gia mô hIuh trng chui cy mo thuic dr an: Ung dtng 

tiên b6 kc thtit trong nhãn giông và sin xuãt chuOi theo hthng 
cong nghip ö' viing trurig du Va mien nui tinh Ph'i Yen 

KInh gi:ri: UBND các xã, thj trn trên da bàn huyn. 

Thrc hin Thong báo s 30/TB-TTU'D ngày 04/8/2017 cüa Trung tam 1mg 
dung và chuyén giao cong ngh6 tinh Phü Yen ye vic triCn khai mô hlnh tr6ng 
chuôi cay mô thuc dir an: Ung ding tiên b k5' thut trong nhân giông và san xuât 
chuôi theo huâng cong nghip ô vüng trung du và mien nüi tinh Phü Yen. 

Phông Kinh té và Ha tang huyn Tuy An thông báo den UBND các xa, th 
trân trên dja bàn huyn dé phô biên cho ngui dan dja phung biêt ye vic ding k 
tharn gia thuc hin du an: T)ng diing tiên hO k thut trong nhãn giông và san xuât 
chuôi theo huàng cong nghip ving trung du và flt1fl ni tinh Phili Yen. Vâi các 
nOi dung cu the nhr sau: 

1. Mo hlnh triên khai h tror cho các Ca nhân khi tham gia: 
- FIô trcr k thut trông và chäm soc cay chuôi cay mo. 
- Ho trcr cay giôrlg chuôi cay rnô. 
- Ho trçY mOt  phân 4t tim, phân bóntheo djnh m1mc cüa mô hInh. 
- Tim van giâi thiu thu mua san phâm chuôi. 
2. Vê phIa các cá nhãn tham gia mô hInh phi dam báo các tiêu chi co' 

bãnsau: 
- Din tIch (tat tôi thieu 0,5 ha (Uli tiên viing (tat vtrn rung, (tat dôi go, 

nuang ry có thô nhung phi hqp) Va có giây chlmng nhn quyên sIr dung (tat hoic 
nguôn gôc (tat rô rang. 

- Dam báo nguôn nuâc tuOi, thun till giao thông di lai  dé vn chuyên vat 
tim, tham quan, tp huAn. 

- Dam bão nguôn lirc tài chInh dê tham gia v6n dôi 1mg cho mô hInh nhtx 
phân bón, wit tim và cong lao dng. MCrc dâu tim co' ban cho 01 ha ye chë dOvt tim, 
phân bón (dim kién) 40 triu (tong và các chi phi khác nhu: lam (tat, (tao h, cong 
chäm sOc... 

- Dam bào cong nhân lao dtng chain sóc, quãn 1, báo v6 mô hInh tham gia 
thirc hin. 

- Chju sit giám sat trtrc tiCp càa Ca quan chIt tri dLr an. ChIt nhim dir an 
trong sut qua trInh tharn gia mô hinh. 



Nguyen COng Hal 

3. Thu tic va thô'igian däng k tham gia thrc hin Dtr an: 
- Dan dang k tham gia thirc hin du an: U'ng di ving tiên b6^ k5 thuttrong 

nhân giông và san xuãt chuôi theo hisâng cong nghip vüng trung du và mien nüi 
tinh Phü Yen ('theo ináu dInh kern). 

- Thii gian nhân dan dang k,2 kê tir ngày ra thông báo den bet ngày 
16/8/2017. 

- Dja dim nhn dan däng ks': Gri v8 phOng Kinh th vã Ha tang huyn Tuy 
An (qua bS phn Khoa hoc và C6ng ngh, cy the rni chi tiêt lien h9 D/c Vién - Din 
thogi: 01654931114 hoàc 0573779678). Các dan däng k2 gii sau thai gian nay se 
không duc xem xét và giái quyêt. 

Phông Kinh tê và lia tang huyn Tuy An dé nghj UBND các xâ, thj trân triên 
khai nôi dung cüa thông báo nay trong dja phuang cüa xA dê nhân dan dja phuang 
blét vã däng k tham gia thuc hiên D!x an nhãm tang them thu nhp, nâng cao di 
sông./> . 

Nc! nhân: 	 KT.TRU'ONG PHONG 
- NhLr trêri; 	 PHO TRU'ONG PHONG 
- D/c Pham Ngçc Thanh (PCT) (b/c); 
- Unh dto phàng; 
- Luu: VT. 
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CQNG HOA xA. UOI CHU NGHTA VIT NAM 
We lAp Tiy do - Hh phüc 

XIN THAM GIA MO H1NH 
TRONG THAM CANH CAY CHUOI CA  MO 

Thuc mO hInh di.r an "tTng ding tin b6 k5 thut trong nhân gi6ng và san xuât chuôi theo 
luràng cong nghip ô yang trung du và min n(ti tinh Phui Yen" 

KInh gri: Lâxth dao  Trung Tam 11mg Dung và Chuyn Giao Cong ngh Phü Yn 

TOiten 1à......................................................................................... 
Djachi: .......................................................................................... 
Dinthoai: ...................................................................................... 

Sau khi tim hik, nghiên ctru vet  cay chuM CAy mO cüng nhu các ti&i chi ch9n h 
tham gia mô hInh du an "(1mng dun g tin bO k5' thut trong nhän ging và san xuAt chuM 
theo hixOng cong nghip & vüng trung du và min nüi tinh Phü Yen". Ban than và gia dInh 
xèt thAy có dü ti&i chi d6 tham gia rnO hinh trng thâm canh cay chuM cAy rnô do Trung 
tam liD & CGCN Ph Yen thu tri thjc hin. 

- Din tIch d.ng k tham gia mO hlnh .  .......... ha 

- Dia dim thiic hiên mO hInlr .................................................., tinh Phu Yen 

Nay tôi lam don nay d6 nghj 1xth do Trung Tam t1mng Dung và Chuyn Giao Cong 
Nghe Phfl Yen xern xét cho tOi tham gia mO hInh. 

TOi cam kt cMp hành dung theo sr hiàng dn cüa can b6 kp thu.t và chuAn bj dy 
dü ca sâ vt cMt, cac vat tu, phân bón, ngu6n rnróc, ngu6n v6n, cUng nhix các diu kin 
khác cüa dir an yen cu dd tham gia./. 

Phi Yen, ngày tháng Nãm 2017 
Xác nhân cüa da phiro'ug 	 Ngwôi lam don 


