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

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNN-PTNT 

 

Cao Bằng, ngày 08 tháng 4 năm 2022 
V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 

 

 

                            

Kính gửi:  

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

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủ ban nhân dân các huyện, Thành phố. 

 

                       

Thực hiện Công văn số Công văn số 642/UBND-TH, ngày 21/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc trình danh mục nghị quyết xây dựng nội dung Nghị 

quyết HĐND tỉnh trình kỳ họp thường lệ tháng 7 năm 2022, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2025 với nội dung chính như sau: 

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý xây dựng Nghị quyết:  

- Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để xác định phạm vi, 

đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình và quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình là cần thiết. 

2. Nội dung chính của Nghị quyết: Như trong Dự thảo Nghị quyết kèm theo 

công văn. 

Thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, Thành phố góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết ban 

hành quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. 
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Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 19/4/2022 (đồng thời gửi file mềm góp ý về địa chỉ hòm thư điện tử 

vanphongdieuphoicb@gmai.com). 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện 

đúng thời gian quy định./.  

(Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình dự thảo Nghị quyết 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)./. 

 
  

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin ĐT tỉnh Cao Bằng; 

- Trang thông tin điện tử Sở NN&PTNT; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, PTNT. 

  

 
 
 

 

 
 Nguyễn Thái Hà   
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