
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021
 

V/v khẩn trương tham mưu triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 

385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tư pháp. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2423/SNN&PTNT-

TT&BVTV ngày 09/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

7554/UBND-NN ngày 02/6/2021 về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo 

Biên bản làm việc với các đơn vị). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, căn cứ quy 

định hiện hành của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các 

Công văn số 6146/UBND-NN ngày 10/5/2021, 7554/UBND-NN ngày 02/6/2021, 

khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND 

ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn thành dự thảo các văn bản triển 

khai thực hiện theo ý kiến tham gia của các đơn vị, gửi về Sở Tư pháp để thẩm 

định trước ngày 20/6/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NN. (320.2021) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

Cao Thanh Tùng 
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