
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  2231/SNN-PTNT 
V/v xin ý kiến đối với dự thảo Nghị 

quyết quy định chính sách hỗ trợ bố trí 

dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2022 -2025 

 

Cao Bằng, ngày  14 tháng 10  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

      - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

      - Các sở, ban, ngành; 

      - Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 367/TB-HĐND, ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về thông báo thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị cho 

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Nghị quyết 

quy định chính sách hỗ trợ bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2022-2025.  

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh. Văn bản góp ý, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 13/11/2022 để 

tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo.  

(Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2022 - 2025 được gửi kèm theo công văn này và đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.caobang.gov.vn, trong chuyên mục: Lấy ý 

kiến đóng góp dự thảo văn bản).  

Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, PTNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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