
 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:          /SNN-VPĐP 
V/v tham tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

tổ chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới 

kiểu mẫu” tỉnh Hưng Yên năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hưng Yên, ngày      tháng      năm 2022 

  

Kính gửi: - Các Sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu 

mẫu” tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025; 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ 

chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Hưng Yên năm 2022 

(sau đây gọi là dự thảo Kế hoạch). 

Để đảm bảo chất lượng dự thảo Kế hoạch trước khi trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành, các Tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu 

nội dung dự thảo Kế hoạch và tham gia ý kiến. 

(Có dự thảo Kế hoạch gửi kèm) 

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn 

phòng Điều phối CTMTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 

01 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên; email: 

vanphongnongthonmoi.hy@gmail.com) trước ngày 27/5/2022 để tổng hợp, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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