
 UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số           /SNN-CCTL 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định 

chi tiết nội dung chi và mức chi 

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 

Bắc Kạn 

Bắc Kạn, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 

- Các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quy định liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức 

chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện các bước 

tiếp theo đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị, 

địa phương một số nội dung sau: 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn đăng tải dự thảo Quyết định lên 

cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, thời gian đăng tải là 30 ngày. 

- Các đơn vị, địa phương liên quan góp ý dự thảo Quyết định nêu trên 

bằng văn bản và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 11/6/2021 để tổng 

hợp. 

(Tài liệu Gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc 

Kạn; Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Kạn . Các tài liệu trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND 

tỉnh tại địa chỉ: http://backan.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tại địa chỉ: http://sonnptnt.backan.gov.vn). 

 Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                     
Gửi bản điện tử và bản giấy cho đơn vị  

chưa có eOffice; 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng KHTC Sở (P/hợp); 

- VP Sở ( đăng tải lên trang Web của Sở); 

- Lưu: VT, CCTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

Hà Kim Oanh 
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