ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 482/SNN-TTBVTV

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương.
Thực hiện Văn bản số 522/UBND-TH ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11,
kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.
Cử tri xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị: “Nghiên cứu có cơ chế
chính sách hỗ trợ cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch
thành vùng sản xuất”. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thiện Kế,
huyện Sơn Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:
- Giai đoạn 2015-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ
trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trình
UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang; Quy hoạch phát triển trồng
trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tham mưu
cho HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất hàng hóa
đối với một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; hỗ trợ liên kết sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với
các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
sản xuất nông nghiệp hàng hóa đối với một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm
OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các
sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị
gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng Quy
hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố đang thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2021-2030.
- Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ 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, trong đó có các loại cây trồng đảm bảo phù hợp với Đề án
tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư
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tích hợp các vùng sản xuất hàng hóa tập trung vào Quy hoạch tỉnh Tuyên
Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt để tổ chức thực hiện.
- Trước mắt, đề nghị UBND xã Thiện Kế chủ động phối hợp với các cơ
quan chức năng của huyện Sơn Dương trên cơ sở các quy hoạch đã được phê
duyệt và quy hoạch sử dụng đất của huyện quản lý, hướng dẫn nhân dân thực
hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; việc nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
phải đảm bảo đúng với các quy hoạch đã được phê duyệt; mời gọi các doanh
nghiệp đầu tư liên kết với nhân dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Chủ động tham
mưu với UBND huyện Sơn Dương đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp
các vùng sản xuất của địa phương vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tổ chức thực hiện.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thiện Kế, huyện
Sơn Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế thông tin đến cử tri trong xã được biết./.
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