
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:           /SNN-PTNT 
V/v đăng tải và xin ý kiến tham gia vào 

Dự thảo quy định về cơ chế quay vòng 

một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt 

hoặc hiện vật để luân chuyển thuộc 

các Chương trình MTQG trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 -2025 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; 

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

động, TB&XH; Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và 

Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước Điện Biên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện Công văn số 1250/UBND-KTN ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ. Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quay vòng một 

phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo 

từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG 

(giai đoạn 2021-2025) trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định (có gửi bản Dự thảo 

kèm theo); ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 

ngày 20/8/2022 (nếu quá thời hạn trên mà đơn vị nào không gửi ý kiến tham gia 

thì coi như nhất trí với nội dung dự thảo). 

 2. Đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên: Đăng tải Dự thảo Quyết 

định để lấy ý kiến nhân dân trong 30 ngày; tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý của 

nhân dân gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để hoàn thiện trình UBND tỉnh. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của 

các đơn vị./. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, PTNT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

            Chu Thị Thanh Xuân 
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