
 
UBND TỈNH AN GIANG 

VĂN PHÒNG 

Số: 1515/VPUBND-KTN 
V/v chính sách liên kết và tiêu thụ 

nông sản tỉnh An Giang   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

   An Giang, ngày  01 tháng 4 năm 2019 

 
           Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
       - Sở Tài chính. 
        

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 61/TTr-SNN&PTNT ngày 13/3/2019 về việc dự thảo Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến như sau:  

Cơ bản thống nhất với dự thảo Tờ trình cũng như dự thảo Nghị quyết trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, để dự thảo hoàn 
chỉnh hơn và có cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết theo 
quy định, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, làm rõ những định 
mức hỗ trợ trong dự thảo của Nghị quyết, cụ thể: Tại Khoản 1 (xây dựng mô 
hình khuyến nông), Điểm a Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 của Điều 8. Đồng thời, 
chủ trì tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, các cơ quan liên quan về các nội 
dung định mức trên và nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn theo quy định phục vụ 
thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Sau khi hoàn chỉnh nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực 
UBND tỉnh trước khi trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến, trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh - Trần Anh Thư (b/c); 
- Sở Tư pháp; 
- LĐ VPUBND tỉnh; 
- Phòng: KTN, HCTC; 
- Lưu: VT. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Đinh Minh Hoàng 
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