
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:            /SNN-PTNT 

V/v lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ 

trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị 

đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia 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:  

   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên;  
- - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

-  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại các Văn bản số: 

1250/UBND-KTN ngày 28/4/2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 

27/2020/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; 1935/UBND-KTN ngày 24/6/2022 

về thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp 

UBND tỉnh tháng 11 (lần 1) năm 2022, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo xong Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn 

dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia triển 

khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện trình tự theo 

Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Điện 

Biên ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm 

bảo Nghị quyết mang tính thực tiễn, dễ hiểu, dễ áp dụng và tuân thủ theo các quy 

định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến tham gia đối với Dự 

thảo Nghị quyết. Nội dung tham gia gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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tỉnh Điện Biên trước ngày 22/11/2022, file văn bản tham gia gửi địa chỉ email: 

haidx1985@gmail.com1. 

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

2. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 

ý kiến. 

3. Đây là văn bản rất quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức nghiên cứu, tham vào dự thảo văn bản đảm bảo chất lượng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong sự quan tâm, đóng góp ý 

kiến của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở khẩn trương thực hiện./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

                                                                 
1 Mọi vướng mắc, trao đổi thông tin xin liên hệ: Ông Đinh Xuân Hải, Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3810.944, di động: 083.696.6330. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (TGYK); 

- Lưu: VT, PTNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Minh Hải 



 

I. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

II. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên 

III. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

1. Sở Nội vụ; 

2. Sở Tư pháp;  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

4. Sở Tài chính;  

5. Sở Công Thương;  

6. Sở Giao thông vận tải;  

7. Sở Xây dựng;  

8. Sở Tài nguyên và Môi trường;  

9. Sở Thông tin và Truyền thông;  

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

12. Sở Khoa học và Công nghệ;  

13. Sở Giáo dục và Đào tạo;  

14. Sở Y tế;  

15. Thanh tra tỉnh;  

16. Sở Ngoại vụ; 

17. Ban Dân tộc. 

18. Văn phòng UBND tỉnh. 

IV. Ủy ban nhân dân 10 huyện, thị xã, thành phố. 

V. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 
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