
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNN-VPĐP    Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2023  

V/v lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện 

tử dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định mức 

thưởng công trình cho các xã, huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã, 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2023-2025       
 

 

 Kính gửi:  Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.  
  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật.      

Căn cứ Văn bản số 7500/UBND-KTN ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu nâng mức thưởng công trình đối với xã, 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới tỉnh ngày 23 tháng 12 năm 2022.             

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chủ 

trì phối hợp các ngành và địa phương hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thưởng công trình 

cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã, huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025.           

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên đảm bảo đúng quy định, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý 

kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định./.           

(Đính kèm dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách của Sở Nông 

nghiệp và PTNT; dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của UBND tỉnh; dự 

thảo đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).           
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;  

- Phòng TCCB Sở;  

- Văn phòng Điều phối CTXD NTM tỉnh; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lê Văn Gọi 
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