
ỦY BAN NHÂN DÂN                         

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 
 

Số:            /UBND-KT 
V/v triển khai thực hiện mẫu hồ sơ thực 

hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc các Chương trình MTQG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Mường Khương, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- Các đơn vị: Trung tâm văn hóa TT-TT, Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản số 3693/UBND-NLN ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai, về việc mẫu hồ sơ thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương 

trình MTQG. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu 

nội dung văn bản trên, triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
các Chương trình MTQG theo mẫu hồ sơ quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải nội dung văn bản lên Cổng 

thông tin điện tử của huyện huyện theo quy định. 
 (Sao gửi kèm văn bản số 3693/UBND-NLN ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai) 
Căn cứ nội dung Văn bản, yêu cầu các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- TT: HU-HĐND-UBND huyện; 
- Lãnh đạo VP, CVVP; 
- Lưu: VT, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Dương 
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