UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1708 /SNN-TCHC

Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2019

V/v lấy ý kiến và đăng tải dự thảo
Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ
VBQPPL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã.
Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 20142018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Quyết đị nh bãi bỏ Quyết
định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về
Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ
các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (bản
mềm dự thảo được đăng tải tại Website: http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn).
Để hoàn thiện bản dự thảo trước khi g ửi Sở Tư pháp thẩm định, trình
UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các cơ
quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Quyết định của
UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nêu trên; đề nghị Trung
tâm Tin học tỉnh đăng tải dự thảo lên Trang thông tin điện tử tỉnh. Các ý kiến
tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn
bản trước ngày 25/10/2019 (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ emai:
chicucthuyloi@quangtri.gov.vn) để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo. Quá thời gian
trên, nếu không nhận được văn bản đóng góp ý kiến thì xem như quý cơ quan,
đơn vị đã đồng ý với bản dự thảo.
Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Tin học (để đăng tải);
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, TCHC.
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