
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 
 

Số: 1601/SNN-PTNT 
 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn 

thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

  Tuyên Quang, ngày 07 tháng 10 năm 2019 

 

    Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và ĐT, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ,  

Xây dựng, Tư pháp, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;  

- Liên minh Hơp tác xã tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã NLN 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND 

tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 2264/UBND-NLN ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT dự thảo hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

xin ý kiến tham gia của các đơn vị tại mục kính gửi vào bản dự thảo (hồ sơ dự thảo 

được gửi vào hòm thư điện tử của các đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Sở Nông nghiệp và PTNT). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến 

bằng văn bản vào bản dự thảo hướng dẫn và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 15/10/2019 (đồng gửi qua địa chỉ hòm thư điện tử: kinhtehoptactq@gmail.com) 

để tổng hợp, hoàn thiện hướng dẫn.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (đề nghị); 

- UBND tỉnh (báo cáo);                           

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT (tổng hợp);  

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở (tham gia ý kiến); 

- Văn phòng Sở (đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu VT, KTHT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

  
 

 

Nguyễn Văn Việt 

mailto:kinhtehoptactq@gmail.com
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