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V/v xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo         

Quyết định của UBND tỉnh ban hành định 

mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các hoạt 

động Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị như danh sách kèm theo 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT, ngày 11/7/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;  

Để có căn cứ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng đơn giá, giá dịch vụ, 

dự toán kinh phí đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản, đồng thời, là căn cứ thẩm 

định, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nội dung dự án hỗ trợ sản xuất 

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

Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các hoạt 

động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp ý kiến vào Dự thảo 

Quyết định, các định mức kinh tế kỹ thuật và gửi kèm hồ sơ gồm: 

(1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. 

(2) Các Phụ lục: 

- Phụ lục 01: Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Trồng trọt. 

- Phụ lục 02: Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp. 

- Phụ lục 03: Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Chăn nuôi.  

- Phụ lục 04: Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Thuỷ sản. 

- Bản thuyết minh, giải trình cơ sở xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật 

một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trước ngày 21/10/2022 (gửi file mềm qua địa chỉ mail công vụ 
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kehoachtaichinh.snn@caobang.gov.vn) để đơn vị soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa,  

hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

 

STT Đơn vị nhận văn bản 

1.  UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

2.  Hội Nông dân 

3.  Hội Doanh nghiệp tỉnh 

4.  Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

5.  Sở Tư pháp 

6.  Sở Tài chính 

7.  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8.  Sở Khoa học và Công nghệ 

9.  Sở Tài nguyên và Môi trường 

10.  Sở Công thương 

11.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

12.  Ban Dân tộc 

13.  Kho bạc Nhà nước tỉnh 

14.  Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh 

15.  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

16.  Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 

17.  Chi cục Kiểm lâm 

18.  Chi cục Phát triển nông thôn 

19.  Trung tâm Khuyến nông và Giống Nông lâm nghiệp 
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