
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:        /SNN-VPĐP 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, 

 giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hưng Yên, ngày     tháng 10  năm 2021 

 

Kính gửi:   - Các sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025 (Có Dự thảo Kế hoạch kèm theo). 

 Để đảm bảo Dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, 

giai đoạn 2021-2025 đạt chất lượng, hiệu quả trước khi trình UBND tỉnh ban 

hành; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố nghiên cứu nội dung Dự thảo Kế hoạch và tham gia ý kiến. Ý kiến 

tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng điều 

phối nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 01 Nguyễn Lương Bằng, phường 

Hiến Nam, TP Hưng Yên; Email: vanphongnongthonmoi.hy@gmail.com) trước 

ngày 15/10/2021 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 

 


		2021-10-08T10:46:56+0700


		2021-10-08T14:59:42+0800


		2021-10-08T16:25:16+0700


		2021-10-08T16:25:16+0700


		2021-10-08T16:25:16+0700




