UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3226 /SNN&PTNT-PTNT
V/v thẩm định dự thảo Tờ trình
trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự
thảo Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
7776/UBND-THKH ngày 02/6/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số
27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản
lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó:
“Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình
tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng
trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21,
Điều 22, Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo
UBND tỉnh trong Quý III/2022 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo
quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP”, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, xây dựng dự thảo Tờ trình nội dung nghị
quyết, xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương.
Trên cơ sở góp ý kiến của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã,
thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, giải trình (có bảng tổng hợp
kèm theo) và hoàn thiện hồ sơ, gồm: (1) Dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và
PTNT trình Nghị quyết của HĐND tỉnh, (2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Để có cơ sở trình UBND tỉnh theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị Sở Tư pháp thẩm định các dự thảo nêu trên; đây là nhiệm vụ UBND tỉnh
yêu cầu báo cáo gấp để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, vì vậy văn
bản thẩm định xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trong ngày 12/8/2022.
(Do file các văn bản pháp lý gửi kèm lớn, đề nghị liên hệ chuyên viên Đỗ
Tiến Dũng, điện thoại 0973 162 929 để gửi qua gmail).
Rất mong nhận được sự phối hợp của Sở Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, PTNT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Cường

2

