
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 886/SNN-KHTC 

V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định về 

quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước và mức chi hỗ trợ hoạt động 

 khuyến nông trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày  25  tháng 5 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương 

binh và xã hội; Khoa học và Công nghệ, Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện công văn số 97/HĐND-KTNS ngày 09/4/2020 của HĐND tỉnh 

về việc bổ sung danh mục xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2020 và Công 

văn số 1642/UBND-NN ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về việc xây dựng Nghị quyết mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết “Quy 

định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và mức chi hỗ trợ hoạt 

động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và dự thảo đã được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã, quan tâm cho ý kiến góp ý vào dự thảo. 

Ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa 

phương gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, số 270 Hùng Vương, Tp Đông Hà 

trước ngày 05/6/2020 để tổng hợp hoàn thiện (Bản mềm gửi qua 

Email: phongkehoachknknqt@gmail.com). 

Rất mong được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị ./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
-  Như trên; 

-  Giám đốc Sở (B/c); 

-  Trung tâm KN; 

-  Lưu: VT, KHTC. 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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