
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:       /TB-SNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày       tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn đơn vị chủ 

trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý 

 

Kính gửi: 

-UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, HTX; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 

đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn triển khai một số nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 

năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2022; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Thông báo số 70/TB-SNN ngày 04/11/2022 

Về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý. 

Theo đó, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 

2022. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện 

chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2022. 

Nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo lùi thời hạn cuối 

cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2022. Các hồ sơ gửi qua 

đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 

17 tháng 11 năm 2022 

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 70/TB-SNN ngày 04/11/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn. 
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Đề nghị: 

- UBND các huyện, thành phố: Chuyển nội dung thông báo đến các Doanh 

nghiệp, HTX trên địa bàn. 

- Các Doanh nghiệp, HTX: Tiếp tục lập dự án theo mẫu ban hành kèm theo 

Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế; đăng ký tham gia 

tuyển chọn theo quy định. 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn: Tiếp tục đăng tải nội dung Thông báo 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn trên cổng, thời gian đăng tải từ ngày 

thông báo đến thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- VP Sở NN&PTNT (đăng tải trên cổng TTDTcủa sở); 

 Lưu: VT,KHTC, TGV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hải 
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