ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1057/UBND-VPĐP

Văn Quan, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký các mô hình phát triển
sản xuất năm 2019

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 197/VPĐP-KTHT ngày 12/10/2018 của Văn phòng
Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về đăng ký các mô hình phát triển sản
xuất năm 2019.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đăng ký thực hiện các mô hình phát triển
sản xuất năm 2019 cụ thể như sau:
1. Mô hình tại các xã đã đạt chuẩn, xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo
điểm và xã phấn đấu về đích năm 2019.
- Xã Xuân Mai (đạt chuẩn năm 2015) đăng ký 02 mô hình với tổng kinh phí
là 700.000.000đ.
- Xã Tràng Phái (đạt chuẩn năm 2016) đăng ký 02 mô hình với tổng kinh phí
là 1.623.000.000đ.
- Xã Văn An (đạt chuẩn năm 2018) đăng ký 02 mô hình với tổng kinh phí là
900.000.000đ.
- Xã Vân Mộng (đạt chuẩn năm 2018) đăng ký 02 mô hình với tổng kinh phí
là 380.000.000đ.
- Xã Hữu Lễ (xã ĐBKK tỉnh chỉ đạo điểm) đăng ký 02 mô hình với tổng
kinh phí là 915.000.000đ.
- Xã Tân Đoàn (xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019) đăng ký 02 mô hình với
tổng kinh phí là 3.500.000.000đ.
- Xã Yên Phúc (xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019) đăng ký 02 mô hình với
tổng kinh phí là 850.000.000đ.
(Có nội dung đăng ký theo mẫu gửi kèm)
2. Mô phát triển sản xuất có hiệu quả trên địa bàn huyện
- Mở rộng mô hình sản xuất Hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ, với tổng kinh phí là
3.000.000.000đ.
- Mô hình sản xuất Trám đen theo tiêu chuẩn ViệtGap, với tổng kinh phí
1.000.000.000đ.
(Có nội dung đăng ký theo mẫu gửi kèm)
3. Xã Trấn Ninh (Xã khó khăn): UBND huyện Văn Quan đăng ký với
UBND tỉnh đến năm 2020 đạt trên 10 tiêu chí (Trong đó có 5 tiêu chí cứng).

- Mô hình mở rộng và phát triển Hồng Vành khuyên: Quy mô 10ha; số hộ
tham gia 54 hộ; kinh phí thực hiện 460.000.000đ.
Trên đây là nội dung đăng ký thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm
2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện;
- Các xã: Xuân Mai, Tràng Phái, Văn An, Vân Mộng,
Hữu Lễ, Tân Đoàn, Yên Phúc; Trấn Ninh;
- VPĐP huyện;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Quân

ĐĂNG KÝ
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số 1057/UBND-VPĐP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND huyện)

A. Mô hình phát triển sản xuất tại các xã đã đạt chuẩn, xã đặc biệt khó
khăn và xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019.
I. Nội dung đăng ký.
1. Xã Xuân Mai
1.1. Mô hình thứ nhất:
- Tên mô hình: Trồng cây dược liệu Cà gai leo.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Bản Coóng, xã Xuân Mai.
- Quy mô:
+ Diện tích: 01ha.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 10 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 350.000.000đ.
1.2. Mô hình Thứ hai
- Tên mô hình: Nuôi gà dưới tán rừng hồi.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Bản Cưởm, xã Xuân Mai.
- Quy mô:
+ Số lượng giống: 5.000 con.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 10 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 350.000.000đ.
2. Xã Tràng Phái
2.1. Mô hình thứ nhất:
- Tên mô hình: Trồng cây Hạt dẻ.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Tại Thôn Nà Chanh, Còn Chuông, Bản Háu,
Túng Nọi, Lùng Thúm, Phai Làng - xã Tràng Phái.
- Quy mô:
+ Diện tích: 18 ha.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 60 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 880.000.000đ.
2.2. Mô hình Thứ hai
- Tên mô hình: Trồng cây Nghệ đen.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Tại Thôn Khòn Riềng, Lùng Thúm, Túng Nọi,
Bản Háu – xã Tràng Phái.
- Quy mô:
+ Số lượng giống: 8,6 ha.

+ Dự kiến số hộ tham gia: 40 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 743.000.000đ.
3. Xã Văn An
3.1. Mô hình thứ nhất:
- Tên mô hình: Trồng Nghệ đen.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Cụm thôn Khòn Háo, Nà Hin, Bản Nhuần,
Phai Cam, Điềm He 1.
- Quy mô:
+ Diện tích: 5 ha.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 90 hộ.
+ Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 750.000.000đ.
3.2. Mô hình thứ hai
- Tên mô hình: Chăn nuôi lợn.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Phố Điềm He 2, thôn Nà Muồng, Bản Làn,
Khòn Chu, Nà Pàn.
- Quy mô:
+ Mỗi thôn 03 hộ đủ điều kiện làm điểm: 15 hộ.
+ Số lượng 10 con/ hộ: 150 con.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 150.000.000đ.
4. Xã Vân Mộng
4.1. Mô hình thứ nhất
- Tên mô hình: Nuôi Gà dưới tán rừng Hồi.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Khòn Cải, thôn Nà Pua, thôn
Khòn Tẩư, xã Vân Mộng.
- Quy mô:
+ Số lượng giống 5.000 con.
+ Thiết bị: Xây dựng chuồng.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 25hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 240.000.000đ.
4.2. Mô hình thứ hai
- Tên mô hình: Trồng cây Hồng Vành khuyên.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Khòn Tẩư, xã Vân Mộng.
- Quy mô:
+ Diện tích 3,0 ha.
+ Số lượng giống 2.000 cây.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 12 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 140.000.000đ.

5. Xã Hữu Lễ
5.1. Mô hình thứ nhất
- Tên mô hình: Mô hình tưới nhỏ giọt cho vườn Quýt.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Thôn Đon Chợ, xã Hữu Lễ.
- Quy mô:
+ Số lượng giống 1,4 ha.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 01 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 165.000.000đ.
5.2. Mô hình thứ hai
- Tên mô hình: Mô hình xưởng sản xuất, khử andehid, đóng chai, phòng
chưng bày sản phẩm, đối với sản phẩm rượu men lá xã Hữu Lễ.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Thôn Đon Chợ, xã Hữu Lễ.
- Quy mô:
+ Diện tích nhà xưởng 500 m2.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 82 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 750.000.000đ.
6. Xã Tân Đoàn
6.1. Mô hình thứ nhất
- Tên mô hình: Trồng cây Hạt dẻ.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Bản Nầng, Nặm Rạt, Khòn
Cải, Đông Doàng, Lùng Mán, xã Tân Đoàn.
- Quy mô:
+ Diện tích 50 ha số lượng giống 25.000 cây.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 250 hộ
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 2.500.000.000đ
6.2. Mô hình thứ hai
- Tên mô hình: Chăn Nuôi Gà
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Nặm Rạt, Khòn Cải, Đông
Doàng, Bản Nầng, Lùng Mán xã Tân Đoàn.
- Quy mô:
+ Số lượng giống: 25.000con.
+ Dự kiến số hộ tham gia: 250 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 1.000.000.000đ.
7. Xã Yên Phúc
7.1. Mô hình thứ nhất

- Tên mô hình: Sản xuất cao khô Chợ bãi theo chuỗi giá trị.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Chợ bãi 1, xã Yên Phúc.
- Quy mô:
+ Hỗ trợ máy sấy cao, giàn phơi, máy đóng bao bì...
+ Dự kiến số hộ tham gia: 21 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 500.000.000đ.
7.2. Mô hình thứ hai
- Tên mô hình: Chăn nuôi Bò lai Zêbu.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn thôn Bắc, xã Yên Phúc.
- Quy mô:
+ Hỗ trợ 20 con giống Bò lai Zêbu.
+ Dự kiến tổ chức tham gia: Hợp tác xã Yên Thành.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 350.000.000đ.
II. Tổng số và dự kiến kinh phí.
1. Tổng số mô hình đăng ký: 14 Mô hình.
1. Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ: 8.668.000.000đ.
(Tám tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng).
B. Mô hình sản xuất có hiệu quả.
I. Nội dung đăng ký.
1. Mô hình thứ nhất
- Tên mô hình: Mô hình mô hình sản xuất Hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn xã, Tân Đoàn, Tràng Phái, Tràng
Sơn, Đại An, Yên Phúc huyện Văn Quan
- Quy mô:
+ Diện tích 400 ha.
+ Số hộ tham gia: 400 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 3.000.000.000đ.
- Dự kiến sản phẩm thu được:
Đạt được chứng nhận sản xuất Hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ cho 200 hộ được
quản lý theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ.
Nâng cao nhận thức cho bà con về quy trình sản xuất Hồi theo tiêu chuẩn
hữu cơ.
Sản phẩm tạo ra được truy xuất nguồn gốc có tem nhãn cho từng lô sản phẩm.
Xây dựng được mô hình sản xuất Hồi hữu cơ.

Sản phẩm Hồi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và được chứng nhận hữu cơ
(oganic) đủ tiêu chuẩn xuất khẩu hồi trên toàn thế giới, bởi một tổ chức chứng
nhận được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép.
Doanh nghiệp tiếp nhận, quản lý và phát triển chứng nhận sản xuất Hồi theo
tiêu chuẩn hữu cơ để xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoa hồi sáng châu âu là Công ty
sản xuất và chế biến nông sản Lạng Sơn.
2. Mô hình thứ hai
- Tên mô hình: Mô sản xuất Trám đen theo tiêu chuẩn ViệtGap
- Địa điểm xây dựng mô hình: Trên địa bàn xã Đồng Giáp, Tràng Các, huyện
Văn Quan
- Quy mô:
+ Diện tích: 50 ha
+ Số hộ tham gia: 50 hộ.
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 1.000.000.000đ
- Dự kiến sản phẩm thu được:
Xây dựng được mô hình sản xuất Trám đen theo tiêu chuẩn ViệtGap và đạt
được chứng nhận ViệtGap, 02 xã này có diện tích Trám đen tương đối lớn, chất
lượng thơm ngon, mục tiêu xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm trám
đen để cung cấp ra thị trường ngoài tỉnh, nâng cáo thu nhập cải thiện mức sống cho
người dân tại 02 xã trên.
Nâng cao nhận thức cho bà con về quy trình sản xuất Trám đen theo tiêu
chuẩn ViệtGap.
Sản phẩm tạo ra được truy xuất nguồn gốc có tem nhãn cho từng lô sản phẩm.
Sản phẩm Trám đen đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và được chứng nhận
bởi một tổ chức chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng
nhận.
Sản phẩm có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
3. Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ: 4.000.000.000đ (Bốn tỷ đồng chẵn)
Trên đây là nội dung chi tiết các mô hình đăng ký năm 2019 của UBND
huyện Văn Quan./.

