
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
       Số:           /SNN-CCTL 

Về việc tham gia ý kiến cho dự thảo 

Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt 

động, quản lý, sử dụng và quyết toán 

nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên 

tai tỉnh Cao Bằng 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:   

 - Các Sở, ngành: Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, 

Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước tỉnh, 

Cục thuế tỉnh;  

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

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh. 

  

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp Cao Bằng tại công văn số 659/STP-NV1 

ngày 07/9/2020 về việc tự kiểm tra Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 

29/8/2019 và Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết 

định số 1419/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng (cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản) 

đã rà soát Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 

Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của 

UBND và Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế và dự thảo Quyết định, Quy chế 

tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh Cao Bằng. Để Quy chế đảm bảo trình tự ban hành văn bản QPPL theo 

quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đề nghị: 

1. Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải 

dự thảo Quyết định và Quy chế trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, Sở 

Nông nghiệp và PTNT để các tổ chức cá nhân được biết và tham gia ý kiến. 

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức liên quan và cá 

nhân tham gia ý kiến, góp ý cho bản dự thảo trên để cơ quan soạn thảo tổng hợp, 

tiếp thu hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành thay thế hai Quyết định số 

1419/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 và Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 

27/4/2020.  
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Các ý kiến góp ý cho dự thảo (bằng văn bản điện tử hoặc bản giấy và file 

mềm) gửi Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng qua Chi cục Thủy lợi Cao Bằng, 

thời gian trước ngày 28/10/2020, (theo địa chỉ: Tổ 01, phường Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Email: quypcttcaobang2019@gmail.com)./. 

(Có bản dự thảo kèm theo) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các P.Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT, CCTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Doanh 
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