
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-KHTC 

V/v xin ý kiến dự thảo Nghị quyết 

ban hành chính sách hỗ trợ phát triển 

nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng 

    Cao Bằng, ngày       tháng 10 năm 2020 

    

Kính gửi:   

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

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương, 

Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và môi 

trường, Lao động, Thương bình và Xã hội, Giao thông; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

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

2015; Công văn số 2472/UBND-TH ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh về việc phân 

công cơ quan chủ trì xây dựng nghị quyết trình kỳ họp lần thứ 15 HĐND khóa XVI. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ 

phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục 

soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi 

Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình ban hành Nghị quyết để các cơ quan, đơn vị nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến (có dự thảo kèm theo). 

 Dự thảo được đăng tải trên công thông tin điện tử của tỉnh 

(https://caobang.gov.vn; mục lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản) và trang thông 

tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT (https://sonongnghiep.caobang.gov.vn; 

mục hệ thống văn bản, dự thảo văn bản). 

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

triển nông thôn trước ngày 28/10/2020 (bản điện từ gửi về địa chỉ: 

kehoachnncaobang@gmail.com) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo. 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

   
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Trung tâm thông tin, Văn phòng 

UBND tỉnh (để đăng tải); 

- Văn phòng Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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