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THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

V/v yêu cầu góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích 

phát triển nông nghiệp,nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng 

tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới  
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 

21/7/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch, lộ trình xây dựng cơ chế, chính sách của 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, Văn bản số 3974/STC-NS ngày 30/9/2021 của Sở Tài 

chính về việc xây dựng các cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025. 

Trên cơ sở phương hướng xây dựng chính sách của tỉnh giai đoạn 2021-

2025 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tại Thông báo Kết luận 

số 23-KL/TU ngày 21/6/2021; Văn bản số 1421/STC-NSHX ngày 23/4/2021 

của Sở Tài chính về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách khuyến khích 

phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025; dự thảo “Nghị quyết 

quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn Giai đoạn 

2021-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới” (Dự thảo nghị quyết 

gửi qua TD).  

Ban Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các phòng: NS, NSHX, HCSN, TCĐT, 

TCDN và Thanh tra nghiên cứu kỹ dự thảo, góp ý chất lượng và gửi về phòng 

Ngân sách huyện xã chậm nhất là ngày 10/10/2021 (bản giấy và bản mềm gửi 

qua Đ/c Võ Anh Đức theo địa chỉ gmail: ducha7579@gmail.com).     

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ và chất 

lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng NS, HCSN, NSHX, TCDN, TCĐT, T.Tr và Văn phòng; 

- Lưu: VT, HX. 
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