
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                           

 Số:      /UBND-LĐTBXH-DT                    Cao Lộc, ngày        tháng 3 năm 2021 
  

      V/v tiếp tục triển khai nhân rộng 

    mô hình Dự án chăn nuôi gà thịt tại  

xã Xuất Lễ, Thanh Lòa, Hòa Cư, Phú Xá 

   

           

Kính gửi:  Ban điều hành Dự án mô hình giảm nghèo  

                 xã Xuất Lễ, Phú Xá, Hòa Cư, Thanh Lòa. 

 

Thực hiện các Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 01/9/2020, Quyết định 

số 2422/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 

28/7/2020, Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Cao 

Lộc về việc phê duyệt các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 trên địa 

bàn xã Xuất Lễ, Phú Xá, Hòa Cư, Thanh Lòa, huyện Cao Lộc. 

 Dự án mô hình giảm nghèo tại xã Xuất Lễ, Phú Xá, Hòa Cư, Thanh Lòa, mô 

hình với 155 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thoát nghèo tham gia, số con gà giống 

được cấp từ 70 con/hộ đến 150 con/hộ. Các hộ gia đình tham gia được hướng dẫn 

ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào chu kỳ chăn nuôi nhằm tăng năng 

suất, chất lượng. Qua việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi số lượng gà 

của các hộ gia đình tham gia dự án đều phát triển tốt. Mô hình dự án này được thực 

hiện và kéo dài đến hết năm 2021, vốn của dự án chỉ được nhà nước cấp hỗ trợ một 

lần. Để tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng Dự án mô hình giảm nghèo ở xã 

Xuất Lễ, Phú Xá, Hòa Cư, Thanh Lòa đảm bảo đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Ban điều hành Dự án 04 xã triển khai thực hiện các công việc sau: 

1. Kết thúc đợt 1 dự án mô hình giảm nghèo, gà các hộ gia đình phát triển 

tốt và đã đạt trọng lượng bán thành phẩm giúp các hộ phát triển kinh tế, thoát 

nghèo đề nghị Ban điều hành Dự án các xã Xuất Lễ, Phú Xá, Hòa Cư, Thanh Lòa 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc huyện) trước ngày 31/3/2021 để có cơ sở báo cáo kết quả thực 

hiện dự án về tỉnh theo quy định. 

2. Chỉ đạo cho tất cả các hộ gia đình đang thực hiện dự án mô hình giảm 

nghèo đảm bảo khi kết thúc đợt 1 dự án, mô hình chăn nuôi gà thịt tiếp tục được áp 

dụng, triển khai và phát triển trên địa bàn xã Xuất Lễ, Phú Xá, Hòa Cư, Thanh Lòa 

từ nay đến hết năm 2021, các hộ gia đình khi bán sản phẩm gà thịt, có thu nhập ổn 

định tiếp tục sử dụng nguồn vốn đã bán sản phẩm chủ động liên hệ mua con giống, 

thức ăn hỗn hợp, thuốc thú y tiếp tục chăn nuôi các đợt tiếp theo của mô hình dự 

án đến hết năm 2021 để phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện cho các hộ gia 

đình nghèo thoát nghèo bền vững. 
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          3. Để đảm bảo đầu ra của sản phẩm dự án, kết thúc đợt 1 và các đợt tiếp theo 

của dự án, Ban điều hành Dự án xã có phương án tổ chức tìm đơn vị thu mua sản 

phẩm gà thịt của các hộ tham gia dự án để dự án mô hình chăn nuôi gà thịt được 

nhân rộng trên địa bàn xã và các xã khác trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

 Yêu cầu các thành viên Ban điều hành Dự án xã Xuất Lễ, Phú Xá, Hòa Cư, 

Thanh Lòa thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                          KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                      PHÓ CHỦ TỊCH  

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT.          

                                                                                          

 

                                                                                         Hoàng Quy 
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