
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:           /SNN-CNTY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp ý và đăng tải hồ sơ 

đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ 

trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng 

gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2022 - 2025 

 

 

Kính gửi:   

- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài Chính, Lao động & TBXH, Kế 

hoạch và Đầu tư, Y tế; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chương trình số 58/CTr-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh về Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo hồ sơ của UBND tỉnh đề nghị 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh: Quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022- 2025. Để hồ sơ đảm bảo chất lượng, theo 

đúng quy định tại: Phần I. Trình tự xây dựng dự thảo xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, tại mục II. Trình tự xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định tại Khoản 4, điều 27 của Luật ban hành VBQPPL, giai đoạn 1, bước 4 

(Theo Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20/4/ 2021 của UBND tỉnh: Hướng 

dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn trân 

trọng đề nghị: 

1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm 

phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025 trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu và tham 

gia ý kiến góp ý đối với các nội dung dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết gửi kèm theo công văn này. 
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Nội dung góp ý của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng 

Sơn (và bản mềm Qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, địa chỉ Email: 

chicucthuylangson@gmail.com) trước ngày 03/4/2022 để tổng hợp, hoàn thiện 

theo yêu cầu.  

(Gửi kèm theo các tài liệu: (1)Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, (2) Dự thảo Tờ trình UBND 

tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (3) Báo cáo đánh giá tác động 

(4) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 55/2011/NQ-HĐND, (5) Dự thảo 

đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong 

công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025) 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTC, TS KTTH Sở; 

- VP Sở (đăng tải trên Trang TTĐT Sở); 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Đinh Thị Thu 
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