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V/v xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo         

Tờ trình, Nghị quyết ban hành danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và 

PTNT trên  địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Cao Bằng, ngày  10 tháng 10 năm 2022 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

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

Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, 

Công Thương; 

- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ ban hành quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 21/02/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND, ngày 26/12/2018 

Danh mục sự dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Tuy nhiên, danh mục được ban hành chưa đầy đủ và đáp ứng nhu cầu của các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Do vậy, để đảm bảo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo hình 

thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo đúng quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ thì việc ban hành Nghị quyết quy 

định Danh mục sự dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế cho 

Quyết định số 2200/QĐ-UBND, ngày 26/12/2018 là cần thiết và đúng quy định của 

pháp luật hiện hành. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết ban 

hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đóng 

góp ý kiến vào Dự hảo Nghị quyết gồm: 

(1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 

(2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(3) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công kèm theo Nghị quyết. 

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

triển nông thôn trước ngày 20/10/2022 (qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

đồng thời gửi file qua địa chỉ mail công vụ kehoachtaichinh.snn@caobang.gov.vn 

hoặc damthithieu@gmail.com) để đơn vị soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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