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V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết  

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

 

 Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết 

định số 1188/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về 

việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhằm thúc đẩy phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

phòng, ban có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cụ thể bằng nhiều hình thức 

khác nhau tới các tổ chức, cá nhân biết, tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ 

nhằm phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

2. Hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp xây 

dựng dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy đổi mới hình 

thức sản xuất trong nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, bền 

vững. 

 3. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 

21/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua 

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, số 47 Trưng Trắc, phường Quang 

Trung, TP Hưng Yên. Điện thoại: 0221.3868.055 và gửi thư điện tử theo địa chỉ 

email: phongkinhtehoptac.ptnthy@gmail.com) trước ngày 30/11 hàng năm để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh để (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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