
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1810/SNN-PTNT 
V/v xin ý kiến hồ sơ dự thảo nghị quyết 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên 

và Môi trường; Xây dựng; Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông;  

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội LH Phụ nữ tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

 
 

Thực hiện Văn bản số 2313/UBND-ĐTXD ngày 21/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 

18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025. Để hoàn thiện hồ sơ trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân 

trọng đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” tham gia ý kiến đối với hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ý kiến tham gia đề nghị gửi Sở 

Nông nghiệp và PTNT trước ngày 26/9/2022 để hoàn thiện dự thảo. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các 

tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo. Tổng hợp ý kiến tham gia của 

các tổ chức, cá nhân qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh gửi Sở Nông nghiệp 

và PTNT trước ngày  16/10/2022. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: Thuỷ lợi; Kiểm lâm;  

- Phòng Kế hoạch-Tài chính;                    (T/gia ý kiến) 

- Văn phòng Sở. 

- Lưu: VT, PTNT (Hg). 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

               Nguyễn Văn Việt 
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