
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 148/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Tuyên Quang, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính 

về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện hoạt động khuyến nông; 

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/4/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Chương trình khuyến 

nông Trung ương giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang số 

19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 ban hành quy định chế độ chi công tác phí, 

chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 quy định nội dung chi 

và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Thông báo số 01/HĐTĐ-TB ngày 02/3/2021 của Hội đồng Thẩm 

định Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kết luận số 170-KL/TU ngày 17/3/2021 của  Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025);  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 42/TTr-SNN ngày 09/4/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2021-2025, kèm theo Quyết định này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-1258-qd-bnn-khcn-chuong-trinh-khuyen-nong-trung-uong-2013-2020-196209.aspx
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị  

liên quan triển khai thực hiện nội dung Chương trình Khuyến nông; lồng ghép 

nội dung, nhiệm vụ Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021-2025 vào Đề án Tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển 

sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn 

với xây dựng nông thôn mới và các Đề án, Chương trình, chính sách phát triển 

nông nghiệp, nông thôn để tổ chức thực hiện theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công 

nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;   

- Thường trực Tỉnh uỷ;                              

- Thường trực HĐND tỉnh;          (Báo cáo) 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trung tâm Khuyến  nông Quốc gia; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND  huyện, thành phố; 

- CVP và các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng Tin học và Công báo; 

- Lưu: VT, NLN.        

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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