
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và mức vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

XDNTM giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

      Kính gửi: - Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; 

Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Công thương; 

Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; 

Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Tư pháp; 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2260/VP-KT ngày    

25/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong Dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (có dự thảo gửi kèm theo).  

Để dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng và thực hiện đúng theo trình 

tự, thủ tục xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Nông 

nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố 

phối hợp tham gia ý kiến góp ý vào các dự thảo và gửi về Nông nghiệp và PTNT 

(qua Văn điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 31/5/2022 để tổng 

hợp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo, gửi thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét. 
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Dự thảo xây dựng Nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn, do vậy thời 

gian rất gấp, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Điều phối XDNTM; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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