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 Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND 

tỉnh Lai Châu về kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể như sau: 

- Nội dung chủ yếu của Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện các nội dung và 

mức hỗ trợ: Giống lúa thuần (tiêu chuẩn xác nhận); giống ngô lai; phát triển cây ăn 

quả tập trung và cải tạo vườn tạp; chuyển đổi phương thức chăn nuôi (trâu, bò, ngựa) 

và cải tạo đàn gia súc; vôi cải tạo đất ruộng; nuôi tôm, cá lồng; khai hoang ruộng 

nước; phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND 

ngày 28/7/2016, Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết 

ngày 31/12/2022. 

- Nguyên tắc hỗ trợ, phạm vi, đối tượng áp dụng; điều kiện, nguồn vốn hỗ trợ 

đối với các nội dung được phép kéo dài thực hiện theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-

HĐND ngày 28/7/2016 và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 

40/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân của HĐND tỉnh. 

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu đảm bảo hiệu quả, kịp thời; đúng 

theo quy định. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện  

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

nội dung Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh Lai 

Châu sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để sớm đưa vào cuộc 

sống, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện. 

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đăng tải nội dung 

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 trên Cổng thông tin điện tử 

huyện và tuyên truyền trên hệ thồng truyền thanh, truyền hình huyện. 
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2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

 Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, 

các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực; tổng hợp, xử lý, tham mưu UBND 

huyện xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện chính sách 

hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND trên địa bàn đảm bảo đúng đối 

tượng, đúng mục đích và có hiệu quả; tổng hợp các vướng mắc trong quá trình 

thực hiện chính sách hỗ trợ; báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh truyên truyền, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa 

bàn quản lý để hiểu và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp theo Nghị quyết đã ban hành. 

- Phối hợp cơ quan chuyên môn huyện triển khai, rà soát, đăng ký các nội 

dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND đảm bảo đúng đối tượng, 

đúng mục đích. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp 

tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các thành phần kinh tế, đối tượng 

hưởng thụ chính sách nắm rõ, hiểu và tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND trên địa bàn huyện; phát động phong 

trào thi đua làm kinh tế giỏi, sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, nông thôn. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Huy); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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