UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3159 /SNN&PTNT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 8 năm 2022

V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ
công bố Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ công nhận TP. Sầm Sơn hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; khởi
công dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ,
chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 3976/UBND-VP ngày
04/8/2022 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc cho ý kiến đối với dự thảo Kế
hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.
Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; khởi công dự án Khu
lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Sau khi
nghiên cứu dự thảo Kế hoạch nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như
sau:
1. Cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Kế hoạch;
2. Đề nghị xem xét, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau:
- Tại ý thứ 4, mục 3.5. Phân công nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (trang 7) đề nghị sửa thành “Phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn
gửi giấy mời, thẻ đại biểu, biển xe cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Tổng Cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở”.
- Tại ý thứ 2, mục 3.6. Phân công nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và
PTNT (trang 7) đề nghị sửa thành “Phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn gửi
giấy mời, thẻ đại biểu, biển xe và đón tiếp lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương”.
- Tại mục 4. Kinh phí thực hiện (trang 9), đề nghị sửa thành “Kinh phí tổ
chức Lễ công bố Quyết định và khởi công Dự án do UBND thành phố Sầm Sơn
bố trí từ nguồn ngân sách của thành phố và nguồn xã hội hóa để thực hiện”
Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị
UBND thành phố Sầm Sơn hoàn thiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VPĐPNTM (02).
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