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V/v đề nghị đăng tải dự thảo 

Quyết định trên Cổng thông tin 

điện tử của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 
 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung trong 

Quý I năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Quyết định 

Quy định về nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên. Để 

đảm bảo việc xây dựng dự thảo theo Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông 

tin điện tử của UBND  tỉnh trong thời hạn là 30 ngày (kể từ ngày nhận được công 

văn này) để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan 

tâm, phối hợp đăng tải dự thảo Quyết định theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu; VT, CCTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Viên 

 

13854 27/06/2022


		vienhv.snn@dienbien.gov.vn
	2022-06-27T13:53:50+0700


		snnptnt@dienbien.gov.vn
	2022-06-27T14:14:47+0700


		2022-06-27T14:15:12+0700


		2022-06-27T14:15:27+0700




