
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN-KL 
Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo 

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày  25 tháng 4 năm 2022 

 

  Kính gửi: 

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

    - Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Cao Bằng; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 789/UBND-TH ngày 05 tháng 4 năm 

2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh trình kỳ họp tháng 7/2022. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì và 

phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để đảm bảo theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các văn bản hiện 

hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan tham 

gia, góp ý về nội dung Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình kèm theo. 

Nội dung Dự thảo Nghị quyết có thể truy cập tại Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: http://www.caobang.gov.vn. trong mục: Lấy ý kiến Dự 

thảo văn bản và Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Cao Bằng, địa chỉ  http:/sonongnghiep.caobang.gov.vn (trong mục Hệ 

thống văn bản - dự thảo văn bản) 

Ý kiến góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất ngày 20/5/2022 

(kèm bản điện tử đến địa chỉ: phongsdptrcb@gmail.com).   

Các đơn vị không có góp ý, hoặc ý kiến góp ý sau thời gian trên được coi 

như nhất trí với nội dung của Dự thảo. 
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Văn bản gửi kèm: 01 Bản thuyết minh xây dựng Nghị quyết,01 Dự thảo Tờ 

trình UBND tỉnh trình HĐND; 01 Dự thảo Nghị quyết 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các quý cơ quan, ban, ngành./.  

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Cổng thông tin VPUBND tỉnh (đăng tải); 

- Giám đốc, PGĐ (đ/c Chương); 

- Website Sở NN và PTNT (đăng tải); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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