
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:        /SNN-TTKN 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung chi, mức 

chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày         tháng     năm 2021 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2082/UBND-KT 

ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tham mưu xây dựng 

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn 

tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo 

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh 

theo đúng quy định pháp luật hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết theo quy định. 

Đến nay, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành dự thảo 

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 thì dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

Vì vậy, để đảm bảo quy trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kính đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến theo quy định.  

(Đính kèm toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, 

mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; Dự thảo Tờ trình về việc ban hành 

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; 

Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; Văn bản gửi các đơn vị liên quan )./. 

Nơi nhận: (VBĐT)   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Văn phòng Sở (đăng Trang TTĐT Sở); 

- Lưu: VT, KHĐT, NVTH, TTKN./. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Bá Ninh 
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