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Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020. 

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện Văn bản số 2313/UBND-ĐTXD ngày 21/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 590/QĐ-

TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang trân trọng xin ý kiến tham 

gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025. 

(Có dự thảo kèm theo) 

Ý kiến tham gia của quý cơ quan, trân trọng đề nghị gửi Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Tuyên Quang trước ngày 10/9/2022 để hoàn thiện dự thảo, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (Trân trọng đề nghị); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT, PTNT(Dn). 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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