
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày       tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;  

Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về 

nông nghiệp hữu cơ;  

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 789/BC-SKH 

ngày 27 tháng 9 năm 2021 về Kết quả thẩm định danh mục Dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ danh mục các Dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phê 

duyệt tại Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các 

quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ thực hiện các dự án 

nêu tại điểm 1, Điều 2 Quyết định này đảm bảo theo đúng các quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố; thủ trưởng các ngành có liên quan và các đơn vị có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

  
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó CT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 
- Chuyên viên NLN, TC. 
- Lưu VT (Hòa) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Văn Sơn  - Chủ tịch UBND tỉnh   Ngày  12/10/2021. 

Người trình: Nguyễn Văn Hòa - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Văn bản của cơ quan đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:    

  

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: 

Gải trình: 

Danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo đúng quy định Nghị quyết số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách 

khuyến khích phát và hướng dẫn liên ngành số 499/HDLN-NN&PTNT-TC-

KH&ĐT-NHNN ngày 29/6/2021. 

Căn cứ Thông báo số 145/TB-UBND ngày 27/10/2021 về Kết luận phiên họp 
thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2021. 

 Đề xuất: 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Phê duyệt Phê duyệt danh mục các Dự án hỗ 
trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo đề 

nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 789/BC-SNN ngày 27 tháng 9 năm 

2021 để các đơn vị triển khai các bước tiếp theo, theo quy định./. 

(Có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./. 

 

Người 

trình ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2021) 
 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….  
 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2021) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………… 

Ký duyệt: 
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(Ghi chú: Phiếu trình này được lưu 1 bản trong  hồ sơ công việc của chuyên viên và lưu 1 bản tại 
văn thư cùng với văn bản gốc khi đã phát hành) 
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