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Tuyên Quang, ngày 03 tháng 12 năm 2021 

      
 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 
 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

        

                

 Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 
hàng hoá; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 1724/HDLN-NN-TC-KHĐT-CT-NHNN 

ngày 01/9/2021 của liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính 
- Kế hoạch và Đầu tư - Công Thương - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 

Tuyên Quang Hướng dẫn thực hiện Mục 1 Chương II Nghị quyết số 
03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hoá; sản phẩm OCOP 
và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.  

Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết 
định số 526/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Tuyên Quang; tại Điều 2 đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  
giải thể Bộ phận Một cửa tại các cơ quan, đơn vị để chuyển đến thực hiện nhiệm 

vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Từ ngày 01/11/2021, Trung 
tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động. 

Để thống nhất việc thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 
16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ tỉnh đến cơ sở; sau khi thống nhất với 

các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thay đổi địa điểm 
nhận hồ sơ thực hiện Mục I Chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND đã 

được quy định tại hướng dẫn liên ngành số 1724/HDLN-NN-TC-KHĐT-CT-
NHNN ngày 01/9/2021, như sau: 

1. Việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách 

trong Hướng dẫn liên ngành số 1724/HDLN-NN-TC-KHĐT-CT-NHNN quy 
định tại “Bộ phận một cửa” hoặc “Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh”, 

nay điều chỉnh lại nơi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách 
là tại “Bộ phận văn thư” của các cơ quan, đơn vị. 
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2. Các cơ quan, đơn vị chủ động giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị, bộ 
phận chuyên môn trực thuộc để giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân theo 

quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 1724/HDLN-NN-TC-KHĐT-CT-NHNN 
và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành liên 
quan để xem xét giải quyết./. 
 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 
- Như trên (Thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Tuyên Quang; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  
- Lưu: VT. PTNT(Dn). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

 

Nguyễn Văn Việt 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-07T10:46:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-07T10:46:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




