
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /BNN-VPĐP Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2022022 
V/v góp ý danh mục dự án áp dụng 

cơ chế đặc thù thuộc các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

 tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Phúc đáp Công văn số 1038/UBND-KT ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý về danh mục loại dự án áp dụng cơ 

chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ quy định tại Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản thống nhất với 

chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành danh mục loại 

dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc của các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao các Sở, ngành có liên quan 

tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ các công trình được được áp dụng cơ chế đặc thù 

để đảm bảo phù hợp hơn với điều kiện thực tế, các tiêu chí được quy định tại Điều 

14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có 

liên quan. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

để biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT,VPĐP. 

 
CVST: 

                        Vi Việt Hoàng 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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