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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý dự thảo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ
vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành
Trung ương có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Sau đây
gọi là Dự thảo Quyết định).
Để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý đối với nội dung Dự thảo
Quyết định (Có tài liệu gửi kèm theo).
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, địa chỉ: nhà B9, số 02, Ngọc
Hà, Ba Đình, Hà Nội; thư điện tử: khth.ntm@gmail.com) trước ngày
15/10/2021 để tổng hợp./.
(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Vi Việt Hoàng, Văn phòng Điều phối nông
thôn mới Trung ương theo số điện thoại: 0906.258.868).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (để b/c);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPĐP.
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