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BÁO CÁO TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN LẦN 2 

 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển  

ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

 
Thực hiện Công văn số 262/UBND-NC ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc xây dựng văn bản QPPL năm 2020,Sau khi bổ sung, chỉnh sửa 
dự thảo Quyết định lần 1, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1167/SNN-
PTNT ngày 01/7/2020 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy 
định về Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị(lần 2) gửi các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị trực 
thuộc Sởtham gia ý kiến. Sở nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả tổng hợp lấy ý 
kiến góp ý sửa đổi, bổ sung như sau: 

1. Tổ chức lấy ý kiến 

Đến hạn nhận văn bản góp ý (lần 2), Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được 
tham gia góp ý của 10 cơ quan, đơn vị (chi tiết đính kèm phụ lục 01). 

2. Tổng hợp nội dung góp ý 

2.1. Các vấn đề chung 

Hầu hết các đơn vị đều thống nhất với văn bản dự thảo lần 2 và sự cần thiết phải 
ban hành Quy định về danh mục, đối tượng và nội dung hỗ trợ cụ thể để làm cơ sở 
thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Nội dung góp ý chi tiết 

Có 08đơn vị đồng ý với Dự thảo, 02 đơn vị có các ý kiến tham gia khác được 
tổng hợp tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo. 

(Chi tiết đính kèm phụ lục 02) 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo lần 2Quyết định ban 
hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở Trần Thanh Hiền; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 
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Phụ lục 01: Danh sách các cơ quan, đơn vị góp ý sửa đổi 

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị: Công văn số 

314/MTTQ-BTT ngày 16/7/2020; 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công văn số 1041/SKH-KTN ngày 9/7/2020; 

3. Sở Khoa học và Công nghệ: Công văn số 283/SKHCN-QLCN&SHTT 

ngày 09/7/2020; 

4. Sở Tài Nguyên và Môi trường: Công văn số 2067/STNMT-CCBVMT 

ngày 13/7/2020; 

5. UBND huyện đảo Cồn Cỏ: Công văn số 181/UBND-KTXH ngày 

06/7/2020; 

6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Công văn số 392/TTBVTV-T.Trọt 

ngày 08/7/2020; 

7. Trung tâm Khuyến nông: Công văn số 313/CV-KN ngày 06/7/2020; 

8. Chi cục Kiểm lâm: Công văn số 410/CCKL-HCTH ngày 10/7/2020; 

9. BQL Khu BTTN Bắc Hướng Hóa: Công văn số 46/BQL-KHKT&HTQT 

ngày 09/7/2020; 

10. Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT: Công văn số 211/TCNN-

TCHC ngày 09/7/2020. 
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Phụ lục 02: Tổng hợp ý kiến góp ý tham gia Dự thảo lần 2Quyết định ban hành Quy định  

về Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Báo cáo số: 219 /BC-SNN ngày  20  tháng 7 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Cơ quan, 

đơn vị 

Tiếp 

thu/ 

Không 

tiếp thu 

Giải trình 

 
Chương II. Công nhận nghề, làng nghề, làng nghề truyền 

thống 
   

1 

Tại Điều 7. 

Tiêu chí công 

nhận nghề 

truyền thống, 

làng nghề, 

làng nghề 

truyền thống 

Sửa điểm c, khoản 2, Điều 7 như sau: Báo cáo kết 

quả thực hiện các điều kiện về bảo vệ môi trường 

làng nghề theo quy định của Thông tư số 

31/2016/TT-BTNMT ngày 04/10/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy đinh về bảo vệ môi 

trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, trong đó kèm theo phương án bảo vệ môi 

trường đã được phê duyệt. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tiếp thu  

2 

Điều 18. Hỗ 

trợ phát triển 

làng nghề 

Tại điểm e, khoản 1 quy định về nguồn vốn hỗ trợ 

phát trienr làng nghề là ngân sách tỉnh. Đây là 

nhữn nội dung hỗ trợ không có tính chất đầu tư 

nên đề nghị sửa thành: nguồn vốn sự nghiệp ngân 

sách tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Tiếp thu  

3 

Sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 3 như sau: Xây 

dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước 

thải tập trung; tái chế, tái sử dụng và xử lý chất 

thải tại làng nghề 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tiếp thu  
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STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Cơ quan, 

đơn vị 

Tiếp 

thu/ 

Không 

tiếp thu 

Giải trình 

 Chương V. Tổ chức thực hiện    

4 

Điều 27. Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện. 

Tại điều 29: Bồ sung nội dung trách nhiệm của 

UBND huyện. 

- Chỉ đạo rà soát việc đáp ứng các tiêu chí công 

nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống của các làng nghề đã được công nhận 

từ trước.  

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ 

môi trường làng nghề trên địa bàn theo đúng quy 

định 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tiếp thu  
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