
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ 

cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương 

thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 

Cao Bằng, ngày 28 tháng 9 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 Công văn số 2295/UBND-TH, ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC, ngày 

12/8/2022 của Bộ Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Hội Nông dân tỉnh Cao 

Bằng xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể từ 

nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 theo khoản 2 Điều 7, Điều 9, 

khoản 2 Điều 10, khoản 3 Điều 11, Điều 12, khoản 2 Điều 14, điểm a khoản 2 

Điều 20, điểm d khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 29, khoản 1 Điều 39 Thông tư số 

53/2022/TT-BTC, ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ Tài chính. 

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 cấp, các ngành 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 15/10/2022 để 

tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo.  

(Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình dự thảo Nghị quyết được gửi kèm theo công 

văn này hoặc có thể tải tài liệu 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); 

- Lưu: VT, PTNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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