
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 358/SNN-TTBVTV 
V/v xin ý kiến tham gia vào hồ sơ đề nghị ban 

hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Tuyên Quang, ngày 18 tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; 

- Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã NLN trên địa bàn tỉnh. 

 
 

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 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang; 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng xin ý kiến tham gia của các đơn vị 

tại mục kính gửi vào dự thảo hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, hồ sơ gồm: 

1- Dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành chính sách. 

2- Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành chính sách. 

3- Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan. 

4- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. 

 (hồ sơ xin ý kiến được gửi vào hòm thư điện tử của các đơn vị và được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử 

Sở Nông nghiệp và PTNT).  



Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị gửi ý kiến tham gia vào dự 

thảo hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến 

khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang về Sở 

Nông nghiệp và PTNT trước ngày 28/3/2020 (đồng gửi qua hòm thư 

dungtqg@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (đề nghị);   

- UBND tỉnh (báo cáo);                           

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

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

- Lưu VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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