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Kính gửi:     

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài 

chính, Xây dựng, Công Thương; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện 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 hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 

số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cán 

bộ, nhân viên và nhân dân biết để chủ động tổ chức triển khai thực hiện đạt 

hiệu quả. 

2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan dự thảo nội dung hướng dẫn thiết kế mẫu và trình tự, kỹ thuật thi công, lập 

dự toán xây dựng đường giao thông ngõ, xóm, quy định tại Điều 12, Nghị quyết 

số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn thành gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 10/8/2021.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương; Hội Nông dân tỉnh; Kho bạc Nhà 

nước Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan dự thảo nội dung hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chính 

sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, quy định tại Mục 2, Chương II, Nghị quyết 

số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn thành gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trước ngày 15/8/2021.  

 

V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
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4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công 

Thương; Hội Nông dân tỉnh, Kho Bạc nhà nước Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Nghị 

quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh để 

hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện 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, đảm 

bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

5. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, 

Công Thương; Hội Nông dân tỉnh; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo 

chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trong việc thực hiện nội dung văn bản này./.  

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;    

- Thường trực HĐND tỉnh;      (Báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh;       

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành của tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Trưởng Phòng KT; 

- Lưu VT,  (Hòa). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
  
   

        

   

Nguyễn Thanh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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