
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:          /STC-TCHCSN 
V/v xin ý kiến vào dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung chi, mức 

hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân 

sách địa phương cho các hoạt 

động khuyến nông trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                      Hoà Bình, ngày          tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

                                          - Sở Tư pháp; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

hoạt động khuyến nông; 

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa 

phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;  

Thực hiện Công văn số 929/UBND-TH ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dan 

tỉnh Hòa Bình về việc dự kiến các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 

2021, HĐND tỉnh khóa XVII; Công văn số 1000/UBND-TH ngày 21/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị 

quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh kháo XVII; 

Sở Tài chính dự thảo: Tờ trình; Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ 

trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình quy định tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 

04/11/2019 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 

26/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có bản dự thảo Tờ trình; Nghị quyết kèm 

theo và được đăng tải trên địa chỉ http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn). 

Để có cơ sở hoàn thiện và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 29/6/2021. 



Đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhân:                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi;                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (BC);                                                                              

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng TC-HCSN; 

- Lưu: VT, (H).  
 

 

 Trần Thị Kim Xuân                                                                                                                       
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