
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

Số:       /UBND-KL 
V/v góp ý nội dung văn bản triển khai thực 

hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 

12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Xuyên, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

                        Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Thực hiện Văn bản số 1432/SNN-KL ngày 19/72022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc xin ý kiến về triển khai thực hiện Quyết định số 

809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu dự thảo 

văn bản và các tài liệu kèm theo, UBND huyện Cẩm Xuyên có ý kiến như sau: 

UBND huyện Cẩm Xuyên thống nhất với nhiệm vụ giao cho UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tại dự thảo văn bản (mục 2 của dự thảo văn bản); đồng 

thời, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét chỉnh sửa, bổ sung một số nội 

dung sau: 

- Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình tại địa phương; phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và 

các phòng, ban trong việc tổ chức thực hiện Chương trình” thành cụm từ “Chỉ 

đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương; phân công, phân 

cấp trách nhiệm của từng cấp và các phòng, ban, ngành có liên quan trong việc 

tổ chức thực hiện Chương trình”. 

- Đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ giao cho UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: “Bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn theo quy định của pháp luật”; 

“Tổ chức triển khai, quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án 

thuộc địa phương quản lý”. 

Với nội dung trên, UBND huyện Cẩm Xuyên kính đề nghị Sở Nông nghiệp 

và PTNT xem xét tổng hợp, tham mưu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KL. 
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