
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:          /SNN-TrTr 
V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản 

xuất nông nghiệp năm 2022; đề xuất hỗ 

trợ năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày       tháng       năm 2022 

  Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2426/QĐ-UBND ngày 

20/10/2020 về việc phê duyệt hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và số 2999/QĐ-UBND, 

ngày 21/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022. 

 Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 210/HDLN-SNN-STC, ngày 25/11/2020 

của Sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn áp dụng kỹ thuật và 

sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 (Lĩnh vực 

trồng trọt – bảo vệ thực vật). 

 Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TrTr, ngày 05/01/2022 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT về việc thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2022 (Lĩnh vực trồng trọt). 

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022 (Lĩnh vực Trồng trọt – BVTV), Sở Nông 

nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng 

chuyên môn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện năm 2022; đề xuất kinh phí đề 

nghị hỗ trợ năm 2023. Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh 

phí hỗ trợ năm 2022 theo Hướng dẫn liên ngành số 210/HDLN-SNN-STC, ngày 

25/11/2020 của Sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.  

Báo cáo xin gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (qua phòng Trồng trọt) 

trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

 (Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Đồng Thị Phượng – CV phòng Trồng 

trọt, Sở Nông nghiệp & PTNT; Sđt: 0945.728.722). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, 

phòng Kinh tế thị xã, thành phố; 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TrTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 
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