
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 
 

Số:              /SNN-PTNT 

V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh và góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn 

đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt 

động hỗ  trợ phát triển sản xuất thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

   Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

 - Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tư pháp; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Các Chi cục: Kiểm lâm, Phát triển nông thôn;  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3655/VP-KT ngày 12/08/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một 

số nội dung trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung 

hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Để đảm bảo việc xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự quy 

định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện dự thảo Sở Nông 

nghiệp và PTNT kính đề nghị: 

1. Đăng tải dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đăng tải toàn văn dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 
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2. Góp ý dự thảo Nghị quyết và dự thảo tờ trình 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị tham 

gia ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo tờ trình của Sở Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn, dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh.  

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bản mềm 

gửi theo địa chỉ email: thuyls90@gmail.com trước 10h ngày 22/8/2022 để tổng 

hợp, tiếp thu hoàn chỉnh trình UBND tỉnh theo quy định, mọi thông tin xin liên hệ 

đồng chí Hoàng Thị Thùy, SĐT: 0382 951 339./. 

 (Gửi kèm theo: dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT; dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản liên quan). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng KH-TC, TSKTTH; 
- Lưu:VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Nguyễn Phúc Đạt 
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