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Họ và tên

Ngô Văn Hiến

Lê Hồng Sáu

Địa chỉ

Xã Cam Thuỷ,
huyện Lệ Thủy

Xã Xuân Thủy,
huyện Lệ Thuỷ

Loại hình
sản xuất

Quy mô sản xuất

Quy mô: 500 m2
Chăn nuôi tổng chuồng trại, 3.500 m2
hợp và Dịch vụ
ao hồ
sản xuất

THT sản xuất
mộc dân dụng,
nuôi chim yến
thương phẩm,
trồng sen lấy
hạt theo chuỗi

Quy mô: - Xưởng sản
xuất mộc: diện tích
500m2
- Nhà nuôi chim yến:
diện tích 300m2
- Diện tích trồng sen:
1 ha
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Giải quyết việc làm

Thu nhập bình
quân đầu
người/năm
(triệu đồng)

- Tạo việc làm thường xuyên cho
10 lao động nông thôn có thu
nhập ổn định, mức lương 5 – 5,5
triệu đồng/tháng.
- Giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh
khó khăn, có việc làm, thu nhập
ổn định.

60 - 65

- Giải quyết việc làm cho 12 lao
động, mức lương bình quân 5 - 6
triệu đồng/người/tháng.
- Giúp đỡ 02 hộ có hoàn cảnh
khó khăn vươn lên thoát nghèo
với số tiền 20 triệu đồng

50 – 60
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Trần Chính Phong

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Minh
Phương

Hồ Dự

Xã Thanh
Thủy, huyện Lệ
Thuỷ

Xã Thái Thuỷ,
huyện Lệ Thuỷ

- Tạo việc làm thường xuyên cho
13 lao động thu nhập 5 triệu
đồng/tháng.
Quy mô: 1,5 ha, trong
- Tham gia các hoạt động nhân
HTX Trang trại
đó HTX có 03 máy
đạo, từ thiện, giúp đỡ, chia sẽ
tổng hợp Ngọc
đào, 1 máy kéo, 1 xe
các hộ khó khăn trong xã về kinh
Quý
Cửu Long 8 tấn
nghiệm, vốn, KHKT để phát
triển sản xuất, kinh doanh, thoát
nghèo vươn lên.

Trang trại
tổng hợp

Xã Sơn Thuỷ,
huyện Lệ Thuỷ

Trang trại
tổng hợp

Xã Lâm Thủy,
huyện Lệ Thủy

Trồng rừng
nguyên liệu và
chăn nuôi gia
súc, gia cầm

50 - 60

- Tạo việc làm thường xuyên cho
5 lao động, thu nhập bình quân 7
triệu đồng/ người/ tháng.
- Hăng hái tham gia phong trào
đền ơn đáp nghĩa ủng hộ quỹ từ
thiện, nhân đạo tại địa phương.

75 - 95

Quy mô: Diện tích
12,5 ha, bao gồm:
trồng rừng nguyên
liệu 7 ha; cao su 3 ha;
trồng sen 2,5 ha; chăn
nuôi trâu, bò 12 con;
lợn nái và lợn thịt 67
con; nuôi ong lấy mật
13 tổ.

- Tạo việc làm thường xuyên cho
7 lao động với thu nhập bình
quân 5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Tham gia đóng góp các loại
quỹ của Hội, các hoạt động nhân
đạo, từ thiện.

55 - 60

Tổng vốn đầu tư:
250 triệu đồng

- Hàng năm tạo việc làm cho 3
lao động có việc làm thường
xuyên, ổn định, mức lương 4
triệu đồng/người/tháng.

Quy mô: - Diện tích
trang trại 02 ha
- Diện tích rừng: 6 ha
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