
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số: 964 /UBND-VPĐP 

V/v góp ý dự thảo Nghị quyết phân bố 

ngân sách thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Khê, ngày   27  tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, 

Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Kho bạc Nhà nước Hương Khê; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 Thực hiện Văn bản số 217/VPĐP-KHNVGS ngày 26/5/2022 của Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh về việc xin ý kiến Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ Ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ 

vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 (có dự thảo kèm theo). Ủy ban nhân dân 

huyện giao các phòng, đơn vị nêu trên và Ủy ban nhân dân các xã góp ý dự thảo 

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

Ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; văn bản 

góp ý gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, trước ngày 30/5/2022. 

 Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tổng hợp, báo cáo Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Kỳ 

 

 

 


		ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	2022-05-27T16:31:31+0700




