
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG NÔ

Số:           /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông Nô, ngày      tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
V/v kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Công văn số 815-

CV/VPHU ngày 15/8/2022 và Thông báo số 753-TB/VPHU ngày 08/6/2022

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Krông Nô

Thực  hiện  chỉ  đạo  của  Thường  trực  Huyện  ủy  tại  Công  văn  số
815-CV/VPHU ngày 15/8/2022 và Thông báo số 753-TB/VPHU ngày 08/6/2022.
Qua triển khai thực hiện, UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

1. Tiến độ, kết quả việc kêu gọi đầu tư mô hình nuôi trai nước ngọt lấy
ngọc (tại thông báo số 746-TB/VPHU ngày 30/05/2022 của Văn phòng Huyện
ủy)

a) Công tác chỉ đạo

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 746-
TB/VPHU ngày 30/5/2022 của Văn phòng Huyện ủy về việc kêu gọi đầu tư mô
hình  nuôi  trai  nước  ngọt  lấy  ngọc.  UBND  huyện  ban  hành  Công  văn  số
1126/UBND-NN ngày 09/6/2022  về việc kêu gọi đầu tư Mô hình thí điểm ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai nước ngọt lấy ngọc tại hồ EaSnô, xã Đắk
Drô huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông . 

b) Kết quả thực hiện

- Tại Công văn số 1126/UBND-NN ngày 09/6/2022, UBND huyện đã giao
nhiệm vụ cho các đơn vị, cụ thể:

+ Hợp tác xã trên địa bàn huyện có nhu cầu đăng ký về UBND các xã, thị
trấn để tổng hợp, đánh giá trước ngày 16/6/2022.

+ Giao UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm thông báo trên các phương tiện
thông tin để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, triển khai mô hình thí điểm
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai nước ngọt lấy ngọc tại hồ EaSnô, xã
Đắk Drô  huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Tổng hợp danh sách gửi về Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2022.

+ Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng với Phòng Tài chính kế
hoạch huyện phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục của
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Đồng thời tham mưu UBND huyện phê duyệt chủ
trương đầu tư theo quy định trước ngày 22/6/2022.

- Nhưng đến ngày 18/8/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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không nhận được văn bản đăng ký triển khai mô hình của UBND các xã, thị trấn
Đắk Mâm. Nên Phòng không có cơ sở tham mưu UBND huyện  phê duyệt chủ
trương đầu tư theo quy định.

- UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tham mưu UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành đăng ký triển khai
mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc và thường xuyên báo cáo Thường trực Huyện
ủy tiến độ, kết quả triển khai thực hiện.

(Gửi kèm Công văn số 1126/UBND-NN ngày 09/6/2022 của UBND huyện
Krông Nô)

2. Báo cáo việc tiếp nhận kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch của
huyện (tại thông báo số 216-TB/Hungày 31/03/2022 của Thường trực Huyện
ủy)

a) Về tình hình chỉ đạo tiếp nhận kinh phí tài trợ công tác lập quy hoạch
trên địa bàn huyện

- Trong thời gian qua đã có một số tổ chức, cá nhân ngỏ ý được tài trợ kinh
phí cho công tác lập quy hoạch trên địa bàn huyện Krông Nô. Trong điều kiện
nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch từ ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn
thì việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch nhằm đẩy nhanh công tác lập quy
hoạch phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
huyện là rất cần thiết. Trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Luật Xây dựng
ngày 18/6/2014 “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức,
cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng” thì việc tiếp nhận
kinh phí tài trợ quy hoạch ngoài ngân sách Nhà nước là hoàn toàn hợp pháp. Bên
cạnh đó UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn việc tài trợ kinh phí lập quy
hoạch trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 5872/UBND-KTN ngày 11/10/2021; cụ
thể: “UBND tỉnh thống nhất việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch trên địa
bàn tỉnh thông qua 02 hình thức là chuyển kinh phí vào ngân sách để quản lý và
phục vụ cho công tác lập quy hoạch hoặc ký hợp đồng 3 bên giữa cơ quan tổ chức
lập quy hoạch, đơn vị tư vấn được chọn và nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch”.

- Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Krông Nô
khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, UBND huyện đã có Công văn số 471/UBND-
KTHT ngày 21/3/2022 về việc xin ý kiến về tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy
hoạch trên địa bàn huyện. Sau khi xem xét, Thường trực Huyện ủy đã có Thông
báo số 216-TB/HU ngày 31/3/2022, cụ thể:  “Thường trực Huyện ủy đồng ý chủ
trương tiếp nhận kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân để phục vụ cho công tác
lập quy hoạch trên địa bàn huyện; yêu cầu UBND huyện phải báo cáo, xin ý kiến
chỉ đạo của UBND tỉnh để đảm bảo việc tiếp nhận, sử dung kinh phí tài trợ theo
đúng quy định”.

b) Về tình hình triển khai công tác lập quy hoạch từ nguồn kinh phí của
nhà tài trợ:

- Xét nội dung Thư ngỏ ngày 18/01/2022 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây
dựng Việt  Kiến Minh (địa  chỉ:  Số 19,  Đường D1,  KP7,  Phường Thống Nhất,
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Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) và đề nghị Phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND
huyện đã ban hành Công văn số 308/UBND-KTHT ngày 28/02/2022 về việc đồng
ý chủ trương lập Quy hoạch chung phân khu xây dựng khu vực kêu gọi đầu tư dự
án du lịch sinh thái suối nước trong xã Nam Đà. Hình thức tiếp nhận kinh phí bằng
hợp đồng 3 bên: Phòng Kinh tế & Hạ tầng trực tiếp làm chủ đầu tư dự án, Công ty
Cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Kiến Minh là đơn vị chi trả kinh phí cho các đơn
vị tư vấn sau khi các công việc được hoàn thành, nghiệm thu theo quy định hiện
hành (kinh phí lập quy hoạch do đơn vị tài trợ chuyển trả cho các đơn vị tư vấn
theo dự toán được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và theo định mức quy
định hiện hành); trình tự thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch thực hiện theo quy định
Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Sau khi được đồng ý chủ trương về lập Quy hoạch chung phân khu xây
dựng khu vực kêu gọi đầu tư dự án du lịch sinh thái suối nước trong xã Nam Đà,
Phòng Kinh tế & Hạ tầng đã phối hợp với Cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Kiến
Minh lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và quy hoạch là Công ty cổ
phần đầu tư và phát triển IDK (Đị chỉ: Số 118 Đường Số 7, Khu nhà ở Phước Kiển
(Lavila Phước Kiển), Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh)  theo hình
thức hợp đồng 3 bên.

- Sau khi đơn vị tự vấn hoàn thành công tác khảo sát, thu thập số liệu và
hoàn thành dự thảo nhiệm vụ khảo sát và quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ
1/2000 khu du lịch sinh thái suối nước trong xã Nam Đà. Ngày 26/4/2022, Phòng
Kinh tế & Hạ tầng đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển IDK,
UBND xã, các tổ chức đoàn thể thuộc xã và nhân dân 02 thôn Nam Hải và Nam
Tân thuộc xã Nam Đà để lấy ý kiến về nhiệm vụ theo quy định của Luật hiện hành.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của người dân, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, đơn vị tư vấn đã
có ý kiến giải trình và tiếp thu các ý kiến của người dân tại cuộc họp.

- Sau khi hoàn chỉnh lại nhiệm vụ khảo sát và quy hoạch phân khu xây dựng
tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái suối nước trong xã Nam Đà theo kết quả lấy ý
kiến, UBND huyện đã có Công văn số 874/UBND-KTHT ngày 16/5/2022 gửi Sở
Xây dựng xin ý kiến chuyên môn đối với nhiệm vụ quy hoạch. Theo đó Sở Xây
dựng đã có Công văn số 1017/SXD-QHKT&PTĐT ngày 07/6/2022 với nội dung
góp ý, đồng thời đề nghị UBND huyện hoàn thiện lại hồ sơ nhiệm vụ và trình Sở
Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay đơn vị tư vấn lập quy
hoạch đang hoàn thiện lại hồ sơ nhiệm vụ khảo sát và quy hoạch  phân khu xây
dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái suối nước trong xã Nam Đà để trình cấp có
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Về tiếp nhận, giải ngân kinh phí lập quy hoạch: Kinh phí lập quy hoạch do
đơn vị tài trợ thanh toán cho các đơn vị tư vấn theo hình thức 3 bên sau khi được
nghiệm thu. Hiện nay nhiệm vụ khảo sát và quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ
1/2000 khu du lịch sinh thái suối nước trong xã Nam Đà chưa được nghiệm thu và
thanh toán do chưa được Sở Xây dựng thẩm định.

3. Kết quả xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại các xã, thị
trấn từ nguồn kinh phí 500 triệu huyện Duy Xuyên hỗ trợ
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a) Công tác chỉ đạo

Thực  hiện  chỉ  đạo  của  Thường  trực  Huyện  ủy  tại  Thông  báo  số
753-TB/VPHU  ngày  08/6/2022,  UBND  huyện  ban  hành  Công  văn  số
1159/UBND-VP ngày 15/6/2022 về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Huyện
ủy tại Thông báo số 753-TB/VPHU ngày 08/6/2022; theo đó UBND huyện giao
nhiệm vụ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Phòng Tài chính – Kế
hoạch tiếp nhận kinh phí và tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu của địa phương đề
xây dựng phương án, kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính
sách tại các xã, thị trấn từ nguồn kinh phí huyện Duy Xuyên hỗ trợ.

b) Kết quả thực hiện

Qua rà soát, tổng hợp nhu cầu, ngày 18/8/2022, Phòng Lao động – Thương
binh và Xã hội tham mưu UBND huyện về việc đề xuất phương án xây dựng nhà
tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại các xã, thị trấn từ nguồn kinh phí huyện
Duy Xuyên, cụ thể như sau:

- Xã Nam Xuân: 02 nhà;

- Xã Nam Đà: 02 nhà;

- Xã Quảng Phú: 03 nhà.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã
có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và làm việc trực tiếp với các gia đình chính
sách để hoàn thiện các thủ tục, đồng thời thông báo tiến độ và kết quả thực hiện
đến UBND huyện Duy Xuyên để tiếp nhận và thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ
đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

4.  Xây dựng công trình văn hóa lịch sử phù hợp với điều kiện thực tế
của địa phương

a) Công tác chỉ đạo

Thực  hiện  chỉ  đạo  của  Thường  trực  Huyện  ủy  tại  Thông  báo  số
753-TB/VPHU  ngày  08/6/2022;  UBND  huyện  ban  hành  Công  văn  số
1196/UBND-VP 20/6/2022 về việc lựa chọn, đề xuất xây dựng dự án văn hóa lịch
sử theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số753-TB/VPHU ngày
08/6/2022; theo đó UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối
hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan,
đơn vịcó liên quan tổ chức khảo sát, tổng hợp đề xuất UBND huyện một số dự án
văn hóa lịch sử để lựa chọn đầu tư trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm theo chỉ đạo của
Thường trực Huyện ủy.

b) Kết quả thực hiện

Qua rà soát, ngày 18/8/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo UBND
huyện về việc đề xuất 03 Phương án xây dựng công trình văn hóa lịch sử (tại Báo
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cáo số 26/BC-VHTT ngày 18/8/2022 (gửi kèm)); trên cơ sở đề xuất của Phòng
Văn hóa và Thông tin, UBND huyện tổ chức họp lấy ý kiến của tập thể UBND
huyện để thống nhất phương án hiệu quả nhất đảm bảo thiết thực, phù hợp với văn
hóa, lịch sử và tình hình thực tế của địa phương. Sau khi thống nhất, UBND huyện
trình Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Duy Xuyên cho ý kiến trước khi tổ
chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;
- Phòng VH&TT, NN&PTNT,
KT&HT, LĐ-TB&XH;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Ngọc Sơn



UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KRÔNG NÔ 

Số:          /UBND-NN 
 

V/v đăng ký Mô hình thí 

điểm ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật nuôi cấy ngọc trai nước 

ngọt lấy ngọc tại hồ EaSnô, 

xã Đắk Drô huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Nô, ngày        tháng 6  năm 2022 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Hội nông dân huyện; 

- UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm; 

- Các Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện ý kiến Kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 

746-TB/VPHU ngày 30/5/2022 của Văn phòng Huyện ủy về việc kêu gọi đầu tư 

mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọt.  

Nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-HU ngày 31/7/2020 của Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ huyện Krông Nô lầm thứ VIII, nhiêm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ 

trọng tâm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất nông 

nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với phát triển 

du lịch. Uỷ ban nhân dân huyện khuyến cáo mô đầu tư Mô hình thí điểm ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai nước ngọt lấy ngọc tại hồ EaSnô, xã 

Đắk Drô huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 

1. Tiềm năng phát triển  

- Qua khảo sát hiện nay nuôi trai nước ngọt lấy ngọc là một nghề mang lại 

hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi trồng thủy sản. Ngoài làm trang sức, ngọc 

trai còn có các công dụng khác như: bột ngọc trai dùng để làm mỹ phẩm, dược 

phẩm; vỏ làm đồ thủ công mĩ nghệ; thịt trai được chế biến thành thực phẩm 

chức năng như ruốc trai, trong đông y cháo trai có thể chữa 1 số bệnh; thức ăn 

phục vụ chăn nuôi. Ở Việt Nam từ năm 2014 đến nay một số địa phương đã phát 

triển rất tốt việc nuôi trai lấy ngọc và đạt được những thành công nhất định như 

nghề nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại tỉnh Ninh Bình, mô hình nuôi trai nước 

ngọt lấy ngọc ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Gia Lai..... với hiệu quả kinh tế 

trung bình 500 triệu/năm/1ha. 

- Huyện Krông Nô với tiềm năng có nhiều suối, sông, thác, ghềnh, hồ, ao 

đã tạo ra tính chất thung lũng rõ nét của địa hình so với các khu vực khác. Khí 

hậu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới với hai mùa mưa rõ rệt, có nhiệt độ trung bình 

hằng năm từ 22- 230C, giờ nắng nhiều tốt cho quá trình phát triển của ngọc trai. 

Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất thủy sản nuôi cấy ngọc trai 

nước ngọt lấy ngọc. Ngoài ra, huyện Krông Nô có nguồn tài nguyên du lịch đa 



dạng và phong phú như: Quần thể hang động núi lửa lớn nhất khu vực Đông 

Nam Á với hang động núi lửa Chư Bluk có chiều dài 25 km; Khu du lịch văn 

hóa, lịch sử cụm thác Dray Sáp – Gia Long; Khu du lịch Hố Da, xã Nam Đà; 

Khu căn cứ cách mạng B4, xã Nâm Nung;.... là điểm hấp dẫn cho du khách 

trong nước và quốc tế. Vì vậy các sản phẩm từ nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, nông nghiệp sạch sẽ được bán ra cho khách du lịch sẽ làm tăng doanh thu 

giá trị của sản phẩm.  

- Hồ EaSnô, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô có diện tích khoảng 80 ha mặt 

nước, chiều sâu của hồ trung bình là 4-6m và được hình thành do hoạt động địa 

chất núi lửa nên có nhiều khoáng chất tốt trong môi trường nước thuận lợi để 

phát triển việc nuôi cấy ngọc trai nước ngọt lấy ngọc. Từ đó, nghề nuôi cấy ngọc 

trai nước ngọt lấy ngọc thành công sẽ tạo hướng đi mới, ngành nghề mới cho 

người nuôi trồng thủy sản và khai thác tối đa tiềm năng mặt nước. 

2. Tên, quy mô, địa điểm triển khai mô hình thí điểm 

- Tên mô hình: Mô hình thí điểm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy ngọc 

trai nước ngọt lấy ngọc tại hồ EaSnô, xã Đắk Drô huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

- Quy mô, địa điểm, thời gian:  

+ Quy mô: Khoảng 3.000 m2 tại Hồ EaSnô, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 

+ Thời gian triển khai mô hình: 02 năm 

3. Triển khai thực hiện 

- Giao UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm thông báo trên các phương tiện 

thông tin để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, triển khai mô hình thí 

điểm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai nước ngọt lấy ngọc tại hồ 

EaSnô, xã Đắk Drô huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Tổng hợp danh sách gửi 

về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2022. 

- Hội nông dân huyện triển khai tới hội viên được biết và để đăng ký các hộ 

có nhu cầu đủ năng lực để triển khai thực hiện mô hình.  

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng với Phòng Tài chính kế 

hoạch, Kinh tế Hạ Tầng huyện phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát 

trình tự, thủ tục của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Đồng thời tham mưu 

UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định trước ngày 22/6/2022. 

Nhận được công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐ Văn phòng; 

- Lưu VT.   

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

Trần Đăng Ánh 

 



UBND HUYỆN KRÔNG NÔ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     PHÒNG NN & PTNT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

    Số:         /BC-NN                                 Krông Nô, ngày     tháng 8 năm 2021 
 

BÁO CÁO  
Kết quả kêu gọi đầu tư mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc 

 

 

Kinh gửi: UBND huyện Krông Nô 
 

Thực hiện Công văn số 1605/UBND-VP ngày 17/8/2022 của UBND huyện 

về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả triển khai, như sau: 

1. Văn bản chỉ đạo 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 746-

TB/VPHU ngày 30/5/2022 của Văn phòng Huyện ủy về việc kêu gọi đầu tư mô 

hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọt. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

tham mưu UBND huyện ban hành công văn số 1126/UBND-NN ngày 09/6/2022 

về việc kêu gọi đầu tư Mô hình thí điểm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy ngọc 

trai nước ngọt lấy ngọc tại hồ EaSnô, xã Đắk Drô huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông .  

2. Kết quả thực hiện 

- Trong công văn số 1126/UBND-NN ngày 09/6/2022, UBND huyện đã 

giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cụ thể: 

+ Hợp tác xã trên địa bàn huyện có nhu cầu đăng ký về UBND các xã, thị 

trấn để tổng hợp, đánh giá trước ngày 16/6/2022. 

+ Giao UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm thông báo trên các phương tiện 

thông tin để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, triển khai mô hình thí điểm 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai nước ngọt lấy ngọc tại hồ EaSnô, xã 

Đắk Drô huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Tổng hợp danh sách gửi về Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2022. 

+ Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng với Phòng Tài chính kế 

hoạch huyện phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục 

của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Đồng thời tham mưu UBND huyện phê 

duyệt chủ trương đầu tư theo quy định trước ngày 22/6/2022. 

- Nhưng đến ngày 18/8/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

không nhận được văn bản đăng ký triển khai mô hình của UBND các xã, thị trấn 

Đắk Mâm. Nên Phòng không có cơ sở tham mưu UBND huyện phê duyệt chủ 

trương đầu tư theo quy định; Trong thời gian tới Phòng NN&PTNT tiếp tục phối 

hợp với UBND các xã triên khai và tham mưu xây dựng mô hình. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai kêu gọi đầu tư mô hình nuôi trai nước 

ngọt lấy ngọc của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 
  

Nơi nhận:                                                        
- Như trên; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu CV, VT. 

 

  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Doãn Gia Lộc 

 



UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Số:       /LĐTBXH 

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của 

Thường trực Huyện ủy tại Thông 

báo số 753-TB/VPHU ngày 

08/6/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Krông Nô, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô 
  

 Thực hiện Công văn số 1159/UBND-VP ngày 15 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của 

Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 753-TB/VPHU ngày 08/6/2022. 

 Qua rà soát, tổng hợp nhu cầu của các xã, thị trấn. Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội huyện Krông Nô đề xuất phương án xây dựng nhà tình 

nghĩa cho các gia đình chính sách tại các xã, thị trấn từ nguồn kinh phí huyện 

Duy Xuyên như sau: 

1. Xã Nam Xuân: 02 nhà; 

2. Xã Nam Đà: 02 nhà; 

3. Xã Quảng Phú: 03 nhà. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Miên 
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