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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

262/UBND-TH ngày 11/02/2020 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII,  

Cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Tỉnh cần đẩy mạnh việc xây 

dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản cho địa phương. 

Về nội dung đề nghị của cử tri xã Hồng Thái, Sở Nông nghiệp và PTNT 

trả lời như sau: 

1. Trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện một số nội 

dung nhằm thúc đẩy việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản trên 

địa bàn tỉnh và trên đại bàn xã Hồng Thái, cụ thể: 

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu tích cực để xây dựng các chuỗi 

liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, thông qua việc tham mưu ban 

hành các chính sách hỗ trợ, cụ thể như sau: 

- Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đó có hỗ trợ các Hợp tác xã thực hiện sản xuất hàng 

hóa theo chuỗi giá trị (Kết quả trên địa bàn xã Hồng Thái có HTX Sơn Trà đã được 

hưởng hỗ trợ 40 triệu đồng từ chính sách). 

- Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

1.2. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn 

vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó đã ưu tiên 

cho UBND huyện Na Hang thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa 

bàn xã Hồng Thái. Các dự án đều được hỗ trợ kết nối thông tin và tìm thị trường để 

tiêu thụ sản phẩm,cụ thể: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trồng rau an toàn Hồng 

Thái sản phẩm (dự án đã hỗ trợ HTX nông nghiệp Tân Hợp và người dân trên địa 

bàn xã Hồng Thái trồngrau và xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại thị trấn 

Na Hang,  kết nối tiêu thụ rau tại siêu thị Vincom Plaza Tuyên Quang);  Dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất sản phẩm chè Shan liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất 

với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã: Sơn Phú, Hồng Thái, Sinh Long); Dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất trồng cây Lê theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Hồng 



 

Thái; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trồng lúa nếp, đậu tương, đậu xanh, rau theo 

hướng sản xuất nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu 

thụ sản phẩm (quy mô liên xã: Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long, 

Thượng Nông, Thượng Giáp); Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm Hồng không 

hạt liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã: Đà 

Vị, Hồng Thái)… 

1.3. Sở Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp thực hiện dự án hỗ trợ liên kết giữa 

doanh nghiệp (Công ty cổ phần chè núi Kia Tăng) và nhân dân để tổ chức sản xuất 

và tiêu thụ chè đặc sản. Kết quả hiện nay các hộ dân tham gia dự án đã ổn định sản 

xuất, nguyên liệu chè do các hộ sản xuất đã được doanh nghiệp tiêu thụ toàn bộ sản 

phẩm. 

2. Để thực hiện tốt việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông 

sản trên địa bàn xã Hồng Thái, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân 

dân, UBND xã Hồng Thái: 

- Triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân xã Hồng Thái tiếp cận các 

chính sách hỗ trợ của nhà nước.  

- Đẩy mạnh việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, trong đó chú 

trọng việc thành lập và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp. 

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất nông sản hàng 

hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất; đẩy mạnh 

việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và sản xuất theo hợp đồng liên kết 

để tiêu thụ sản phẩm; chú trọng việc đảm bảo thực hiện các điều kiện hợp đồng 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nhân dân, HTX và doanh nghiệp… 

- Duy trì, xây dựng và nhân rộng các dự án hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm đang thực hiện trên địa bàn xã Hồng Thái. Trong quá trình triển khai thực 

hiện nếu gặp khó khăn, đề nghị chủ động báo cáo với UBND huyện Na Hang, Sở 

Nông nghiệp và PTNT để kịp thời tháo gỡ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến của cử tri xã Hồng Thái, trong thời 

gian tới tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, chuỗi liên kết sản xuất 

- tiêu thụ nông sản. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân, UBND xã Hồng 

Thái thông báo cho cử tri biết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Như trên (đề nghị ); 

- UBND huyện Na Hang; 

- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; 

- Lưu VT, KTHT. 
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