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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tân Tiến 
 

 Ngày 11/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với 

Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tân Tiến về phát triển một số mô hình sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Tiến. Đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có Thường trực Đảng ủy, UBND xã 

Tân Tiến; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Sau khi nghe Thường 

trực Đảng ủy, UBND xã Tân Tiến báo cáo dự án trồng cây ớt, cây dưa trên địa xã 

Tân Tiến và một số đề xuất hỗ trợ phát triển sản xuất của xã Tân Tiến, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận chỉ đạo như sau: 

1. Biểu dương, đánh giá cao sự năng động, nhiệt huyết của Thường trực Đảng 

ủy, UBND xã Tân Tiến trong việc tìm tòi, đề xuất mô hình phát triển nông nghiệp 

nhằm nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn xã Tân 

Tiến. 

2. Thống nhất chủ trương hỗ trợ phân bón cho các hộ tham gia trồng cây ớt, 

cây dưa theo đề xuất của xã Tân Tiến. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, hiệu 

quả của dự án khi đưa vào sản xuất, đề nghị Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tân 

Tiến, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

(1) Tiến hành rà soát toàn bộ các hộ đăng ký tham gia mô hình; đồng thời, 

tính toán, xem xét phương án triển khai thí điểm để đánh hiệu quả trước khi triển 

khai trồng rộng rãi.  

(2) Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời 

các nhà khoa học, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đánh giá tính hiệu quả, khả thi của dự 

án trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện tại 

cuộc họp ngày 11/01/2021. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng NN và PTNT; 

- Trung tâm DVNN; 

- Đảng ủy, UBND xã Tân Tiến;  

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lý 
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