
UBND TỈNH LAI CHÂU 

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT               

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNN-CCPTNT 

V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết 

định Quy định nội dung, mức hỗ trợ  

phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

   Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:   

 -  Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 -  UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 4803/UBND-KTN ngày 23/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc tham mưu nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng bản Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quy 

định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

 Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố tham gia ý kiến vào các dự thảo kèm theo. 

(Có các dự thảo kèm theo) 

Các ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua 

Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 11/01/2023; đồng thời gửi địa chỉ thư 

điện tử: cctptnt.sonnptnt@laichau.gov.vn  

Hồ sơ dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định được đăng tải trên mục 

"Lấy ý kiến về dự thảo văn bản QPPL" tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai 

Châu theo địa chỉ https://laichau.gov.vn/ và trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Sở Nông nghiệp và PTNT tại mục "Xin ý kiến về dự thảo VBPL" theo địa chỉ 

https://sonnptnt.laichau.gov.vn/.  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải 

hồ sơ dự thảo gồm Tờ trình và dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Lai Châu (theo khoản 2, Điều 25 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 

24/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu). 

https://laichau.gov.vn/
https://sonnptnt.laichau.gov.vn/
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Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Châu 
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