
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 778/SNN-PTNT 

V/v triển khai thực hiện chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Tuyên Quang, ngày 27 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  

Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,  

Khoa học và Công nghệ; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyến 

khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Hướng dẫn số 302/HDLN-SNN-STC-KHĐT ngày 10/3/2020 của 

liên Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về 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. 

Để tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Các đơn vị tại mục kính gửi phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền đến người dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ 

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

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của 

Chính phủ; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh 

Tuyên Quang; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang và Hướng dẫn liên ngành số 302/HDLN-SNN-STC-KHĐT ngày 

10/3/2020 của liên Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (Các 
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văn bản đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn theo địa chỉ: http://www.snntuyenquang.gov.vn hoặc 

http://ocop.snntuyenquang.gov.vn). 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền việc thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND, Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND. 

- Hướng dẫn các tổ chức, chủ trì liên kết xây dựng dự án, kế hoạch liên 

kết và thực hiện các trình tự, thủ tục hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp theo Hướng dẫn số 302/HDLN-SNN-STC-KHĐT ngày 10/3/2020 

của liên Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. 

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu hỗ trợ liên kết theo phân cấp tại 

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

- Hàng năm, tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị 

quyết số 11/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh theo quy định. 

Đối với kế hoạch năm 2021 đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai, hướng dẫn các tổ chức, chủ trì liên kết đăng ký, xây dựng dự 

án, kế hoạch liên kết; đồng thời rà soát nhu cầu, khả năng và dự kiến kinh phí 

thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trước ngày 15/7/2020 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (theo biểu mẫu hướng dẫn đính kèm).   

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách trên địa bàn. 

Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng, 01 năm gửi về 

Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt đến toàn thể 

công chức, viên chức của đơn vị để nắm rõ các nội dung và trình tự, thủ tục thực 

hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền chính 

sách trên đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại và người dân trong 

các hội nghị chuyên đề, hội nghị tập huấn theo kế hoạch, chương trình công tác 

năm của đơn vị. 

Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Chi cục trực thuộc 

Sở và các đơn vị liên quan:  

- Hướng dẫn các tổ chức, chủ trì liên kết xây dựng dự án, kế hoạch liên 

kết và thực hiện các trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết theo đúng quy định.  

http://www.snntuyenquang.gov.vn/
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- Tham mưu tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức 

nghiệm thu dự án theo phân cấp tại Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 

05/5/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

- Tham mưu thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách trên 

địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết 

quả thực hiện chính sách. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (đề nghị); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, PTNT. Khánh 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (THÀNH PHỐ) ............................... NĂM 2021 

(Kèm theo Văn bản số:  778/SNN-PTNT ngày 27/5/2020 của  Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 

Hình thức (1) và 

Ngành hàng, sản 

phẩm liên kết (2) 

Chủ trì liên kết 

(tên đơn vị chủ 

trì và địa chỉ) 

Đối 

tượng 

tham gia 

liên kết 
(3) 

Quy mô 

(Diện 

tích; số 

lượng 

vật 

nuôi; 

thể tích 

lồng 

nuôi ...) 

Vai trò, nhiệm 

vụ của các đối 

tượng tham 

gia liên kết 

Địa điểm thực 

hiện liên kết  

Chính 

sách  

hỗ trợ (4)
 

Kinh phí thực hiện 

(triệu đồng) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi 

chú Tổng 

kinh 

phí 

Kinh 

phí đề 

nghị 

hỗ trợ 

Trong 

đó 

kinh 

phí hỗ 

trợ 

năm 

2021 

1 

Liên kết cung 

ứng vật tư, dịch 

vụ đầu vào, tổ 

chức sản xuất, 

thu hoạch, sơ chế 

hoặc chế biến 

gắn với tiêu thụ 

sản phẩm Chè 

Công ty A 

Địa chỉ:... 

Điện thoại:... 

Email:... 

Công ty 

A, Hợp 

tác xã B 

và 30 hộ 

gia đình 

50 ha 

- Công ty A:... 

- HTX B:... 

- Các hộ dân:... 

Xã Hồng Thái, 

huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

- Hỗ trợ 

giống ... 

- Hỗ trợ 

... 

4.600 1.800 400 

Từ 

năm 

2021 

đến 

năm 

2025 
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3             

…             

Tổng            

Ghi chú:  

- Hình thức liên kết (1): Theo Điều 4 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ngành hàng, sản phẩm liên kết (2): Thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

- Đối tượng liên kết (3): Thực hiện theo Điểm 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang. 

- Chính sách hỗ trợ (4)
 Thực hiện theo Điều 2 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang. 
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