
 

 
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:             /SNN-KHTC 

V/v đề nghị góp ý và đăng tải dự 

thảo quy định mục tiêu, nhiệm vụ 

và phương án phân bổ vốn thực 

hiện xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

    Kính gửi: 

- Các sở trực thuộc UBND tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và Ban 

Dân tộc tỉnh. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển 

khai trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Quy định mục tiêu, nhiệm vụ và phương 

án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025. 

Thực hiện theo quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi dự thảo nói trên đến các cơ quan, tổ 

chức liên quan để tham gia góp ý. Văn bản góp ý kiến đề nghị các đơn vị gửi về 

Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 

trước khi trình UBND tỉnh. 

Đề nghị Trung tâm thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải dự thảo trên cổng 

thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- GĐ, Phó GĐ Sở (Nguyễn Hữu Phước); 

- Lưu: VT, KHTC. Tuấn 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mai Kiều 
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