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Số: 498  /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  07 tháng  5  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương lập Dự án điều tra thực trạng sản xuất trồng 

trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;  

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

nông nghiệp hữu cơ;  

Căn cứ Quyết định số 2426/2015/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025;  

 Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh (Khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025;  

Căn cứ Thông báo số 1260-TB/TU ngày 29/4/2020 của Thường trực 

Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 29/4/2020; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 21/TTr-SNN ngày 20/02/2020; kết quả thẩm định của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 78/BC-SKH ngày 18/3/2020 về kết quả thẩm 

định chủ trương lập dự án điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và 

nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương lập Dự án điều tra thực trạng sản xuất 

trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nội 

dung cụ thể như sau:  

1. Tên dự án: Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên 

cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  
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2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang.  

3. Mục tiêu của dự án: Đánh giá thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ, 

xác định các vùng đất sản xuất trồng trọt có đủ điều kiện để canh tác hữu cơ 

cho các cây trồng chính và thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ của 

tỉnh để thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

4. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn các huyện, thành phố Tuyên Quang.  

5. Nội dung của dự án 

a) Đánh giá thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2010 - 2019. 

- Thực trạng sản xuất trồng trọt và sản xuất các cây trồng chủ lực. 

- Thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ của một số cây trồng chính. 

- Các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong phát triển trồng trọt nói chung, 

sản xuất trồng trọt hữu cơ nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

b) Dự báo các yếu tố tác động (điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi 

trường, chính sách, khoa học công nghệ,…) đến phát triển các vùng sản xuất 

trồng trọt hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

c) Xác định vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến 

năm 2030. 

- Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, lấy mẫu và phân tích mẫu đất, nước 

tưới, không khí làm căn cứ xác định vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định vùng canh tác hữu cơ; kế hoạch sản xuất các cây trồng có lợi 

thế của tỉnh (Lúa, rau, lạc, cây ăn quả, chè,... ) theo tiêu chuẩn hữu cơ giai 

đoạn 2021- 2025 và định hướng cho giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tuyên 

Quang. 

d) Đề xuất các quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ của tỉnh. 

đ) Xác định các giải pháp về: Đất đai, cơ chế chính sách, phát triển 

nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, bảo quản, chế biến, thị trường tiêu thụ, 

nhằm đẩy mạnh sản xuất trồng trọt hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

e) Đề xuất các dự án ưu tiên cần tập trung triển khai thực hiện. 

6. Khái toán kinh phí, nguồn kinh phí 

- Dự toán kinh phí lập dự án: Khái toán kinh phí khoản 3.277.000.000 

đồng (Ba tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn). 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh chưa phân bổ năm 2020. 

7. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của 

pháp luật. 

8. Thời gian thực hiện lập dự án: Năm 2020.  
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung phê duyệt 

tại Điều 1 Quyết định này tổ chức lập Dự án điều tra thực trạng sản xuất 

trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của Luật 

Trồng trọt số 31/2018/QH14; Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ có 

trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng, thẩm định và trình duyệt Dự án 

điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định 

các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

  KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó CT UBND tỉnh;  

- Như Điều 3 (thực hiện);  

- Phó CVP UBND tỉnh;   

- Chuyên viên: NLN, TH, TC;  

- Lưu VT. (Toản)    

  

 Nguyễn Thế Giang 
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