
 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 

Nghị Quyết của HĐND tỉnh 

Khóa X 

Bắc Kạn, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây 

dựng, Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố Bắc Kạn. 

 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6075/UBND-TH ngày 

13/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND 
tỉnh nêu tại Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 08/9/2021; trong đó giao Sở Nông 
nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự 
thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng 
và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết Quy 
định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước trên địa bàn 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 Nghị quyết 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 Nghị quyết nêu trên 
bằng văn bản và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 11/10/2021 để 
tổng hợp (gửi bản mềm qua địa chỉ: cctl.nn@backan.gov.vn). 

(Tài liệu Gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của HĐND; Công văn số 
6075/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh; Tờ trình số 123/TTr-SNN 
ngày 18/8/2021, Công văn số 1844/SNN-CCTL ngày 24/8/2021 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT. 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: 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng KHTC Sở (P/hợp); 

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

- Lưu: VT, CCTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

Hà Kim Oanh 
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