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Kính gửi:     

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;  

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông - Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

                 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 699/SNN-

TTBVTV ngày 23/4/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020 về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh,  

Để kịp thời triển khai chính sách thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020 về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện, 

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn thực hiện các quy định của Chính phủ và các chính sách của tỉnh về 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ:  

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

nghiệp hữu cơ; Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 

2020 - 2030; 

+ 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; Hướng dẫn số 499/HDLN-NN&PTNT-TC-

KHĐT-NHNN ngày 29/3/2021 của liên ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tuyên Quang  

(Các văn bản đã được  đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp và  PTNT tại  địa chỉ: http://www.snntuyenquang.gov.vn). 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xây dựng dự án sản xuất 

và thực hiện các thủ tục để được hưởng hỗ trợ theo các chính sách khuyến 

khíchsản xuất nông nghiệp hữu cơ đã ban hành. 

- Phổ biến đến nhân dân những khu vực, diện tích đã được UBND tỉnh 

đánh giá, xác định là vùng canh tác hữu cơ của tỉnh; đồng thời tuyên truyền, 

hướng dẫn nhân dân trong quá trình sản xuất lựa chọn áp dụng các biện pháp kỹ 

http://www.snntuyenquang.gov.vn/


thuật không có nguy cơ gây ô nhiễm cho đất trồng, nguồn nước tưới bảo đảm 

điều kiện cho sản xuất hữu cơ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá 

trình tổ chức sản xuất của các tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hữu cơ bảo 

đảm theo đúng quy định.  

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách khuyến khích 

phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. Định kỳ 06 tháng, 01 năm 

tổng hợp kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và 

PTNT tổng hợp) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá 

giới thiệu sản phẩm hữu cơ; kết nối, tìm kiếm các doanh nghiệp để đẩy mạnh 

tiêu thụ sản phẩm. Mời gọi, tạo điều kiện để khuyến khích doanh nghiệp, hợp 

tác xã ký hợp đồng liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện có hiệu quả 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.  

4. Trung tâm Văn hóa Truyền thông - Thể thao huyện: Tuyên truyền trên 

thông tin đại chúng tới nhân dân nội dung của 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 .  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn thành lập các Tổ nhóm, Hợp 

tác xã sản xuất hữu cơ. Hàng năm tham mưu bố trí kinh phí cấp chứng nhận 

chất lượng, xây dựng nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm hữu cơ trên địa bàn. 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan thực 

hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức hoặc cá nhân xây dựng dự án và tổ 

chức thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. 

-  Tổng hợp nhu cầu, xác định kinh phí và xây dựng kế hoạch cụ thể thực 

hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp 

để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

   

 Nơi nhận: 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (B/cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Đ/c Phạm Hữu Tân - PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP UBND huyện; 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Chuyên viên TH  NLN; 

- Lưu: Bnn     b 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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