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xã Tân Thành, huyện Hàm Yên qua Hội 

nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2021 

                                            Kính gửi:  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

                                                       xã Tân Thành, huyện Hàm Yên. 

Thực hiện Văn bản số 1720/UBND-TH ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua Hội nghị tiếp xúc cử tri vận 

động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu 

HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026;  

Cử tri xã Tân Thành, huyện Hàm Yên có ý kiến: Phát triển các sản phẩm 

nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam,... đẩy mạnh chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi,... có chính sách bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ giống cho 

nông dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến của cử tri xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên và trao đổi như sau:  

Để sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây 

dựng trình UBND tỉnh ban hành “Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 

hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm 

chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó 

xác định các cây trồng, vật nuôi chủ lực, tiềm năng, đặc sản để định hướng phân 

vùng phát triển các cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiểu khí hậu và thổ nhưỡng. 

Đồng thời xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới. Các nội dung trong Nghị quyết có các 

chính sách hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi (hỗ trợ kinh phí cho việc 

ghép cải ghép cải tạo vườn cây ăn quả chủ lực, cây ăn quả đặc sản, nhãn, na; 

hỗ trợ kinh phí cho công tác thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò; hỗ trợ kinh phí nuôi 

lợn đực giống để khai thác tinh); chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP 

và xúc tiến thương mại. 

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các 

sở, ngành, UBND huyện Hàm Yên tích cực thực hiện các giải pháp xúc tiến 

thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nhân dân: Hỗ trợ các địa phương 
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tiếp tục giữ vững thương hiệu sản phẩm (trong đó có “Thương hiệu cam sành 

Hàm Yên”), xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; hỗ trợ kết nối cung cầu nông sản 

Tuyên Quang với các thành phố lớn, hệ thống các siêu thị, chợ nông sản; kêu 

gọi, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm cho nông dân.           

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã Tân Thành thông báo để cử tri trong xã được biết./. 

   Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/cáo); 
- UBND huyện Hàm Yên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Chi cục TTBVTV; 

- Chi cục Chăn nuôi- Thú y; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. (Hn)    

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

                                                                                                                        
 

Nguyễn Văn Việt 
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