
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1746/SNN-PTNT 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
 

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 9 năm 2021  

              

Kính gửi: - HĐND, UBND xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; 
 - HĐND, UBND xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên; 

 - HĐND, UBND xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. 

 

Thực hiện Văn bản số 2717/UBND-TH ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong 
đó, nội dung ý kiến của cử tri xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên; xã Phúc Ninh, 
huyện Yên Sơn; xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá đề nghị: Tỉnh tiếp tục nghiên 

cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều 
kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm hỗ trợ, khuyến 

khích việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phát triển các sản  phẩm  
nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam sành, cây bưởi, cây lâm 

nghiệp chất lượng cao… 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

Để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đi vào cuộc sống; đồng thời xuất phát 
từ tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh và nhu cầu thực tế của nhân 

dân; năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển nông 

nghiệp để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.  

Ngày 16/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 
thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Nghị quyết quy định 21 nội 
dung hỗ trợ, gồm: 

1. Mục 1: Nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP: 

a) Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng 

- Hỗ trợ hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

- Hỗ trợ chủ trang trại. 

- Hỗ trợ nuôi cá đặc sản, cá chủ lực. 

- Hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò sinh sản. 

- Hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. 

b) Chính sách hỗ trợ về vật tư, giống cây trồng, vật nuôi. 

- Hỗ trợ ghép cải tạo giống vườn cây ăn quả. 
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- Hỗ trợ thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. 

- Hỗ trợ nuôi lợn đực giống để khai thác tinh. 

- Hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng tập trung, làm giàu rừng tự 

nhiên sản xuất. 

c) Chính sách hỗ trợ sản xuất nông sản xuất khẩu. 

d) Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

đ) Chính sách hỗ trợ cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng và quản lý nhãn hiệu; cấp mã số, mã vạch. 

- Hỗ trợ đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn. 

e) Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP và xúc tiến thương mại 

- Hỗ trợ chi phí tư vấn lập hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng 

sản phẩm OCOP. 

- Hỗ trợ điểm giới thiệu, bán các sản phẩm. 

- Hỗ trợ gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm. 

- Hỗ trợ chủ thể sản phẩm OCOP có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. 

g) Chính sách hỗ trợ hợp tác xã thành lập mới. 

2. Mục 2: Nội dung chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 

- Chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông ngõ, xóm. 

- Chính sách hỗ trợ xây dựng hầm bể Biogas hoặc bể tự hoại. 

- Chính sách hỗ trợ cải tạo vườn hộ gia đình đạt chuẩn “Vườn mẫu nông 

thôn mới”; xây dựng thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.  

Như vậy, các nội dung ý kiến của cử tri xã Phúc Ninh, xã Phù Lưu, xã 

Trung Hà đề nghị, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ tại Nghị 

quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT 
đang phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn để triển khai 

thực hiện chính sách. 

Trong thời gian tới, đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã: 

Phúc Ninh, Phù Lưu, Trung Hà tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân 
để chính sách sớm đi vào cuộc sống và đảm bảo phát huy hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng trả lời./. 
          

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 
- Như trên;                             
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa; 
- Chi cục PTNT;  
- Lưu VT.PTNT(Dn). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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