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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: HĐND, UBND xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên.
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 Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị “ Các cơ quan có liên quan
hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí cải tạo diện tích chè giống cũ chất lượng thấp bằng
các giống mới chất lượng cao”. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên
Thuận, huyện Hàm Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến
như sau:
Trong thời gian qua Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành một số chính sách
nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó có chính sách
hỗ trợ kinh phí cải tạo diện tích chè giống cũ chất lượng thấp bằng các giống mới
chất lượng cao, như:
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, tại Khoản 3, Điều 2
quy định hỗ trợ trồng mới, trồng lại cây chè như sau: Doanh nghiệp trồng mới,
trồng lại cây chè, sử dụng giống mới, năng suất chất lượng cao được Nhà nước
hỗ trợ một lần 25 triệu đồng/ha để mua giống chè.
- 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. Trong đó, tại Khoản 3, Điều 2 quy định hỗ trợ 70% chi phí mua
giống, tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua
các dịch vụ tập trung của hợp tác xã, mức hỗ trợ không quá 400 triệu đồng.
Để người dân trồng chè trên địa bàn xã Yên Thuận được thụ hưởng chính
sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với cây chè, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên
Thuận chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Hàm Yên làm
tốt công các tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết để nhân dân
chủ động liên doanh, liên kết sản xuất với các Hợp tác xã, doanh nghiệp.
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Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận,
huyện Hàm Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên thông báo để cử tri trong
xã được biết./.
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