
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 111/SNN-KH 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 01 năm 2022 

  

               Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

5155/UBND-THVX ngày 27/12/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV. 

Cử tri Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Na Hang có ý 

kiến, kiến nghị: “Có cơ chế đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng 

dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh gắn với phát 

triển du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân có ý kiến như sau: 

Ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh là 

một trong những xu hướng, nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp 

hàng hóa và là mục tiêu đề ra trong 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. 

Hiện nay, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: Công nghệ sinh 

học (Nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào; thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò; 

thuốc thử, que thử trong giám định, chẩn đoán bệnh hại cây trồng, vật 

nuôi; sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp và môi 

trường…); kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản (Canh tác thủy canh, giá 

thể, màng dinh dưỡng; tưới phun, tưới nhỏ giọt, nhà kính, nhà lưới, nhà 

màng có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động; sấy lạnh, sấy nhanh 

trong bảo quản nông sản; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP…); công nghệ 

tự động hóa trong tưới tiêu, sản xuất, thu hoạch, chế biến và bảo quản sau 

thu hoạch nông sản; công nghệ cao trong sản xuất vật tư nông nghiệp được 

ban hành tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Ứng dụng công nghệ cao cho phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh đang được thực hỗ trợ theo các chính sách: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 

ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, 

ngày 7/9/2018 của Chính phủ); Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 

của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn; các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 06/2019/NQ-

HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về 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 giai đoạn 2021-2025. 

Về nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh: Thời gian tới, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, 

ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND 

tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp quản lý số, phát triển kinh tế nông nghiệp số, 

phát triển nông dân, nông thôn số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch chuyển đổi số ban hành theo Quyết định số 

5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Như vậy, các chính sách, đề án, kế hoạch đang thực hiện trên địa bàn tỉnh 

cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh.  Đề nghị 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang tham mưu cho UBND huyện Na 

Hang triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án, kế hoạch về phát 

triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; tuyên truyền sâu rộng các chính sách 

đến doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân để được tiếp cận các cơ chế hỗ trợ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến đối với kiến nghị của cử tri Phòng 

Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Giám đốc Sở; (báo cáo) 
- Các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT. KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Nguyễn Công Hàm 
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