
UBND TỈNH CAO BẰNG 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:            /SNN-PTNT   

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Cao Bằng, ngày 20 tháng  7 năm 2022 
   V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021 - 2025 

 

             

Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân; 

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; 

- Các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 457/UBND-KT, ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2021 - 2025; 

Thực hiện Thông báo số 1341/TB-VP, ngày 13/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Trung Thảo tại cuộc họp triển khai kế hoạch và dự kiến phân bổ vốn ngân sách 

trung ương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; 

Trên cơ sở các quy định thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 của 

Trung ương, của tỉnh, kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới của tỉnh đến 

năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xem xét và cho ý 

kiến góp ý để Sở hoàn thiện dự thảo. (Có dự thảo Kế hoạch kèm theo).  

Công văn góp ý của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

27/7/2022 để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành./.  

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, PTNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  Nguyễn Thái Hà 
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