
  UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

Số:            /SNN-PTNT 

V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung 

hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình MTQG trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

 

Đắk Nông, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa. 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7544/UBND-KT ngày 

26/12/2022 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối 

hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

1. Để nội dung quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và 

việc triển khai thực hiện có hiệu quả, thống nhất giữa các Chương trình mục tiêu 

Quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và UBND 

các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ. Văn bản 

góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 12/02/2023 để tổng hợp. 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cho đăng tải toàn văn dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt 

hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương 
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trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết được gửi kèm theo Công văn này gồm: 

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh; 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị và UBND các 

huyện, thành phố./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                        

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, PTNT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tình  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG NHẬN VĂN BẢN 

 

Stt Đơn vị, Địa phương 

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 Sở Tài chính 

3 Sở Tư pháp 

4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

5 Sở Thông tin và Truyền thông 

6 Ban Dân tộc tỉnh 

7 Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh 

8 UBND huyện Đắk Glong 

9 UBND huyện Đắk Song 

10 UBND huyện Krông Nô 

11 UBND huyện Cư Jút 

12 UBND huyện Đắk Mil 

13 UBND huyện Tuy Đức 

14 UBND huyện Đắk  R’lấp 

 15 Thành phố Gia Nghĩa. 
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