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GIẤY MỜI 

Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương  

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
 nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Thông báo số 80A/TB-HĐND ngày 14/4/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 14, Công 

văn số1789/UBND-TH ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc chuẩn 
bị hồ sơ trình kỳ họp thứ 8 -HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức phiên họp lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025. 

1. Thành phần; kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, 
Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa 

Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường và Ban Dân tộc tỉnh. 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; 

- Lãnh đạo các Chi cục: Phát triển nông thôn, Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật, Thủy lợi, Chăn nuôi thú y, Quản lý chất lượng NLTS. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: vào lúc 08h00, ngày 06/5/2022 (Thứ Sáu) 

- Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT 

(270 Hùng Vương- TP Đông Hà- tỉnh Quảng Trị) 

- Chủ trì cuộc họp: Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

*Ghi chú:  

- Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 

chuẩn bị các nội dung cuộc họp. 

- Tài liệu cuộc họp đính kèm theo Giấy mời, đề nghị các đại biểu nghiên 
cứu tài liệu để tham gia trực tiếp tại cuộc họp.  



- Đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm túc quy định về phòng chống dịch 
bệnh COVID – 19. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đại biểu sắp xếp thời 
gian và thành phần để phiên họp đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, TCHC. 

  CVST               Trần Văn Môn 

 TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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