
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1949/SNN-TTBVTV 

V/v triển khai thực hiện các vùng canh tác 

hữu cơ theo Quyết định của UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tuyên Quang, ngày  29 tháng 9 năm 2021 

  
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 ngày 7 tháng 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả dự án điều tra thực trạng sản 

xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Để các địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất có 

hiệu quả tại các vùng canh tác hữu cơ đã được xác định trên địa bàn, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn gửi UBND các huyện, thành phố kết quả Dự án 

điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định 

các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 và đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Các tài liệu gồm: 

- Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27 ngày 7 tháng 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả dự án điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt 

hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Báo cáo tổng hợp dự án điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và 

nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Bản đồ hiện trạng vùng sản xuất hữu cơ năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; 

- Bản đồ phân bố các vùng sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các vùng canh 

tác hữu cơ đã được UBND tỉnh xác định để thu hút các tổ chức kinh tế, doanh 

nghiệp, cá nhân tìm hiểu đầu tư và liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn; 
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- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của địa phương 

tuyên truyền, vận động người sản xuất có diện tích đất trong vùng canh tác hữu 

cơ tiếp tục đăng ký kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 

15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát 

triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

- Rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất trồng trọt hữu cơ hàng năm và cả 

giai đoạn vào kế hoạch chung về sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

của địa phương; 

- Bám sát các giải pháp chung tại báo cáo của dự án để xây dựng các giải 

pháp phát triển vùng canh tác hữu cơ phù hợp với điều kiện riêng của địa 

phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện canh tác trong vùng canh 

tác hữu cơ trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định số 14/2021/QĐ-

UBND ngày 18/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về canh 

tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.    

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực 

hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp 

thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp tháo gỡ./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Hội Làm vườn tỉnh; 
- Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 
- Chi cục QLCL NLS và Thuỷ sản; 
- Trung tâm Khuyến nông; 
- Phòng KH - TC Sở; 
- Trang tin điện tử Sở;  
- Lưu: VT, TTBVTV.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Việt 
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Do dịch bệnh Covid 19 nên không tổ chức họp công bố các vùng canh tác hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo 

Quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
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