UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 807 /STC-QLNS
V/v: lấy ý kiến góp ý dự
thảo Tờ trình của UBND tỉnh,
dự thảo Nghị quyết quy định
nội dung chi, mức hỗ trợ cho
các hoạt động khuyến nông
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày

01

4
tháng

năm 2020

Kính gửi: - Các Sở, ngành, đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh
triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân
dân tỉnh năm 2020;
Ngày 9/3/2020, Sở Tài chính đã tham mưu, gửi UBND tỉnh hồ sơ trình
Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết tại
kỳ họp giữa năm 2020.
Thực hiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày
27/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, thời gian, nhiệm
vụ cụ thể các cơ quan chức năng trong việc tham mưu xây dựng nghị quyết do
UBND tỉnh trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt
động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận .
Kính đề nghị các quý cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, có văn bản
góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp, hoàn thiện văn bản
trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng trình tự thủ tục quy định.
Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và phối hợp thực hiện./.
(Đính kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh)
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