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Tuyên Quang, ngày  16 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: HĐND, UBND xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá. 

 

Thực hiện Văn bản số 3152/UBND-TH ngày 28/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá đề nghị:“Có chính sách hỗ trợ 

giá giống cây lúa, ngô cho nhân dân”.  

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau: 

- Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp 

với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

các ban hành: 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; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 

15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hàng hoá; sản phẩm OCOP và xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Để  các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp cận được các chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND xã Yên Nguyên chủ 

động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Chiêm Hoá làm tốt công các 

tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn áp dụng các chính 

sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để tổ chức sản xuất. 

- Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối 

hợp với các với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. 
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Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hoá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên thông tin đến cử tri trong xã được biết./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- UBND huyện Chiêm Hoá (P/hợp); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KH-TC Sở; 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 
- Lưu: VT. TTBVTV (Hn)  

GIÁM ĐỐC  
                            

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Việt 
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