
UBND TỈNH TÂY NINH  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:             /SNN-CCPTNT 

V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng 

 cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Tây Ninh,  ngày 20   tháng 02  năm 2017
 

 

  

                           

                          Kính gửi:                                      

         - Sở Tài chính;   

         - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

         - Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

         - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng 

lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến đóng góp bổ sung 

(lần 2) của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho 

dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kèm theo dự thảo Quyết định). 

Thời gian lấy ý kiến góp ý: Từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 01/3/2017. 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo địa chỉ: Chi cục Phát triển nông thôn, số 96 Phạm Tung, phường 3, 

thành phố Tây Ninh và qua E-mail ccptnttn@tayninh.gov.vn. 

Toàn văn bản dự thảo Quyết định được đăng tại mục “VĂN BẢN DỰ 

THẢO” trên Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh 

theo địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được ý kiến đóng góp 

của các Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                                            
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;    

- Lưu: VT, CCPTNT. 
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