
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

 Số:           /SNN-KHTC 

V/v đề nghị đăng tải hồ sơ đề xuất 

xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho 

các hoạt động khuyến nông trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày      tháng 3  năm 2020 

 

 

     Kính gửi: Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh 

 
  

 Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính 

phủ về khuyến nông; Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ 

Tài chính, về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông; 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-TTHĐND ngày 17/3/2020 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn 

742/UBND-TH ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung trình 

kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo hồ sơ đề xuất 

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Để đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Trung tâm Thông tin, Văn phòng 

UBND tỉnh đăng tải toàn bộ hồ sơ đề xuất Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 

định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh 

Sơn La (có dự thảo văn bản gửi kèm theo) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

đến ngày 10/4/2019 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến./.   

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KH-TC (Đ,02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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