
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 861/SNN-PTNT 
V/v xin ý kiến hồ sơ dự thảo nghị quyết 

về cơ chế, chính sách năm 2021 (lần 2) 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

    Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

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

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

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

Thương; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Văn hoá-Thể 

thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin 

và Truyền thông; Xây dựng; Giao thông vận tải; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của 

Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 426/UBND-

NLN ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình 

công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

Sau khi hoàn thành hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị xây dựng nghị quyết; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp, thủy sản hàng hoá; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban 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 (Có hồ sơ kèm theo). Ý kiến tham 

gia của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 

ngày 30/5/2021 để hoàn thiện dự thảo. 
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2. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức, cá 

nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo (Thời gian đăng tải đến hết ngày 

20/6/2021). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị các đơn vị 

quan tâm, tham gia ý kiến./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Tổ soạn thảo theo QĐ 99 của Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên Trang TTĐT của Sở); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (tham gia gia ý kiến); 

- Lưu: VT, PTNT. Dn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Việt 
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