
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
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Số: 257 /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 18  tháng  8 năm 2020 
  

BÁO CÁO  

Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp  

đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công nhận và một số  

nội dung, 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; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị. 

 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 211/BC-STP ngày 30/7/2020 của Sở Tư pháp 

về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh báo cáo kết quả 

tiếp thu ý kiến thẩm định như sau: 

1. Ý kiến kết luận của Sở Tư pháp: 

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 do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì soạn thảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

sau khi đã bổ sung chỉnh lý và hoàn thiện lại theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và 

các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2. Nội dung ý kiến thẩm định cần chỉnh lý và hoàn thiện lại: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, giải trình, bổ sung, chỉnh 

lý và hoàn thiện lại dự thảo Quyết định theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.  

(Chi tiết đính kèm phụ lục 01) 

Trên đây là báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công nhận và một số nội dung, chính 

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

Trị. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở 

Tư pháp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 



Phụ lục 01: Giải trình ý kiến thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy định  

về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề  

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Báo cáo số: 257/BC-SNN ngày  18   tháng 8 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

I Đối tượng, phạm vi điều chỉnh   

1 
Phạm vi 

 điều chỉnh 

Tại dự thảo Quyết định, ngoài các nội dung và chính 

sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng 

nghề trên địa bàn tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo quy 

định một số điều có nội dung liên quanđến công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, 

tuy nhiên, tại Điều 1 dự thảo, quý cơ quan chỉ quy 

định phạm vi điều chỉnh của Quyết định: “quy định 

một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành 

nghề nông thônvà làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị” là chưa phù hợp, thống nhất với nội dung dự thảo. 

Vì vậy đề nghị xem xét, ra soát xác định phạm vi điều 

chỉnh của dự thảo Quyết định nhằm đảm bảo quy định 

đầy đủ, thống nhất với nội dung văn bản và phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành. 

Tiếp thu 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh “Quy định về 

công nhận và một số nội dung, chính sách 

hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và 

làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” 

II 
Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo quyết 

định với hệ thống pháp luật 
  

1 Góp ý chung 

Khoản 2 Điều 8 của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm 

pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều 

chỉnh, không quy định chung chung, không quy định 

Tiếp thu 

Chỉnh sửa trong dự thảo phù hợp với Quy 

định. Một số nội dung tại Điều 2, Điều 3, 

Điều 4 Quy định cần viện dẫn chi tiết để 

thuận lợi trong quá trình triển khai thực 



2 
 

 

STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy 

phạm pháp luật khác.” 

Tại dự thảo, một số nội dung quy định tại Điều 2, Điều 

3, Điều 4, Điều 6, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7, 

khoản 1, khoản 2 Điều 11, khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 12, Điều 13, Điều 16, Điều 17, Điểm a, điểm b, 

điểm d Khoản 2 Điều 18, khoản 1, khoản 2, Khoản 3 

Điều 16 dự thảo về cơ bản đã được quy định tại Nghị 

định 52/2018/NĐ-CP, về cơ bản đã được quy định tại 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP. Vì vậy đề nghị quý cơ 

quan rà soát lại toàn bộ nội dung trong dự thảo nhằm 

đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành. Trong trường hợp cần thiết phải đưa vào dự thảo 

văn bản, đề nghị viện dẫn văn bản để thực hiện cho 

đúng quy định. 

hiện.  

2 
Điều 8, Điều 

9, Điều 10 

Khoản 5 Điều 6 và Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP quy định về phạm vi thẩm quyền 

được giao của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

- “5. Thời gian xét công nhận các nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định.” 

- “1. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, quy định 

mức chi và bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương 

hàng năm để hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, 

ngành nghề nông thôn.” 

Tại dự thảo, quý cơ quan quy định một số điều về 

thành lập hội đồng xét công nhận ngành nghề, làng 

Tiếp thu 

Bỏ Điều 8. Thành lập Hội đồng xét công 

nhận 

Bỏ Điều 9. Nhiệm vụ của Hội đồng 

Bỏ Điều 10. Phương thức, cơ chế hoạt 

động của Hội đồng 

Ở phần Tổ chức chực hiện, bổ sung trách 

nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống. 
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STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

nghề, làng nghề truyền thống cũng như nhiệm vụ, 

phương thức, cơ chế hoạt động của hội đồng là không 

đúng phạm vi thẩm quyền được giao tại Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP. 

Mặt khác, điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP quy định: “Trong thời hạn 30 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn 

những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 

5 Nghị định này, ra quyết định và cấp bằng công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống.” Vì vậy đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, xem 

xét tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quyết định 

thành lập Hội đồng xét công nhận ngành nghề, làng 

nghề truyền thống bằng văn bản hành chính, đồng thời 

bổ sung trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đối với việc tham mưu thành lập Hội đồng 

xét duyệt vào Điều 19 dự thảo Quy định sẽ hợp lý hơn 

(Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành quyết định về thành lập 

Hội đồng xét công nhận nghề, làng nghề 

truyền thống bằng văn bản hành chính) 

3 
Khoản 3 Điều 

11 

Nội dung hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở ngành 

nghề nông thôn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

trong khu dân cư có cam kết di dời vào các khu, cụm 

công nghiệp, điểm công nghiệp – làng nghề đã được 

quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị quyết số 

38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định nội dung và mức 

chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. Vì vậy đề nghị thực hiện viện dẫn văn bản 

Tiếp thu 

Viện dẫn lại cho phù hợp với Quy định:  

2. Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay từ nguồn 

kinh phí khuyến công của tỉnh cho các cơ 

sở ngành nghề nông thôn có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường trong khu dân cư có cam 

kết di dời vào các khu, cụm công nghiệp, 

điểm công nghiệp - làng nghề theo quy định 

tại khoản 7 Điều 5 Nghị quyết số 
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STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với quy 

định của khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. 

38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Trị quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ 

hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. 

4 
Điểm b khoản 

4 Điều 12 

Điều 8 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP quy định: 

“Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả 

được: 

1. Hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư công. 

2. Được áp dụng các chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

3. Được ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng, Quỹ 

quốc gia về việc làm, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc 

gia theo quy định của pháp luật.” 

Tại khoản 4 Điều 12 dự thảo quy định thêm nội dung 

hỗ trợ cấp bù lãi suất tiền vay từ ngân sách cấp huyện 

đối với các cơ sở ngành nghề nông thôn có dự án phát 

triển sản xuất, kinh doanh là không phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành. Vì vậy đề nghị quý cơ 

quan xem xét nội dung quy định nội dung về đầu tư, 

tín dụng thực hiện theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP. 

Giải trình 

Nội dung này đã được tổ soạn thảo giải 

trình trong Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến lần 

1 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. 

Mặt khác, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh được quy định tại khoản 1, Điều 23 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP như sau: 

“1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về làng nghề, ngành nghề nông thôn tại địa 

phương; rà soát các văn bản quy định của 

địa phương phù hợp với quy định tại Nghị 

định này; xây dựng, ban hành cơ chế, chính 

sách, quy định mức chi và bố trí nguồn vốn 

từ ngân sách địa phương hàng năm để hỗ 

trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề 

nông thôn.” 

Do đó, tổ soạn thảo đề xuất giữ nguyên như 

dự thảo Quy định nhằm tạo điều kiện cho 

các cơ sở ngành nghề nông thôn được tiếp 

cận các nguồn vốn.  
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STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

5 Điều 16 

Đề nghị nghiên cứu khoản 2, khoản 4 Điều 12 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP nhằm rà soát, chỉnh sửa các 

nội dung về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề 

nông thôn phù hợp với quy định được giao. 

Ngoài ra, các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3, 

khoản 5 Điều 16 dự thảo đã được quy định tại điểm b, 

điểm c, điểm e khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị quý cơ quan thực 

hiện viện dẫn văn bản nhằm đảm bảo phù hợp với quy 

định tại khoản 2 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. 

Tiếp thu 

Chỉnh sửa như sau:  

Điều 13. Hỗ trợ phát triển ngành nghề 

nông thôn 

1. Đối tượng hỗ trợ xây dựng dự án: Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung chi hỗ trợ dự án, nguyên tắc ưu 

tiên, kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ, 

nguồn kinh phí hỗ trợ áp dụng theo quy 

định tại điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e 

khoản 1 Điều 12 Nghị định số 52/2018/NĐ-

CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn 

3. Mức hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 

500 triệu đồng/dự án đối với ngân sách 

Trung ương và không quá 200 triệu 

đồng/dự án đối với ngân sách tỉnh. 

6 Điều 18    

  

+ Điểm d khoản 2 Điều 18: 

Điều 14 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP quy định: 

“Làng nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các 

chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông 

thôn quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 

11, Điều 12 Nghị định này, ngoài ra còn được hưởng 

các chính sách từ ngân sách địa phương như sau: 

Giải trình 

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP quy định: 

“Nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư bao gồm: 

Nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững, các chương trình mục tiêu và ngân 

sách của địa phương.” 



6 
 

 

STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

1. Hỗ trợ kinh phí trực tiếp quy định tại quyết định 

công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống; hình thức, định mức hỗ trợ cụ thể do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 

các làng nghề:…” 

Như vậy theo quy định  tại Điều 14 nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP thì nguồn kinh phí đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng cho các làng nghề tư ngân sách địa 

phương, tuy nhiên tại dự thảo quy định nguồn kinh phí 

hỗ trợ dầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng 

nghề: “Nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững, các chương trình mục 

tiêu và ngân sách của địa phương” là chưa phù hợp. Vì 

vậy đề nghị xem xét lại nội dung trên nhằm đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

 Mặt khác, giai đoạn 2016 đến nay chỉ còn 

2 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây 

dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững) và hàng năm nguồn vốn sự nghiệp 

được Trung ương phân bổ cho các địa 

phương thực hiện để triển khai các chương 

trình, dự án… đều trích từ nguồn Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, như: Năm 2019, năm 2020 nguồn kinh 

phí hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn 

được phân bổ từ nguồn xây dựng nông thôn 

mới (cụ thể năm 2020 phân bổ vốn hỗ trợ 

ngành nghề nông thôn tại Quyết định 

3771/QĐ- UBD ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh). Do đó Tổ soạn thảo đề nghị 

giữ nguyên như dự thảo Quy định. 

  

Điểm b khoản 3 Điều 18: 

Khoản 3 Điều 14 Nghị định 52/2018/NĐ-CP quy định: 

“3. Ngoài các chính sách quy định tại Nghị định này, 

làng nghề được khuyến khích phát triển được hưởng 

các chính sách theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị 

định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường.” 

Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy 

Tiếp thu 

Chỉnh sửa như sau: 

b) Nội dung hỗ trợ: Xây dựng hệ 

thống thoát nước, thu gom và xử lý nước 

thải tập trung, hệ thống các điểm và phương 

tiện thu gom và phương tiện thu gom chất 

thải rắn thông thường, chất thải nguy hại tại 

làng nghề. 
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STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

định: 

“2. Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của các làng 

nghề có không ít hơn 20% số cơ sở sản xuất thuộc 

ngành nghề được khuyến khích phát triển (gọi tắt là 

làng nghề được khuyến khích phát triển) được đầu tư 

từ ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố 

trí ngân sách địa phương để đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

bảo vệ môi trường cho làng nghề được khuyến khích 

phát triển, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

bảo vệ môi trường các làng nghề trên địa bàn.” 

Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy 

định: 

“6. Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề 

được khuyến khích phát triển bao gồm hệ 

thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tập 

trung; hệ thống các điểm và phương tiện thu gom, tập 

kết, vận chuyển chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại; cây xanh tại các khu vực công cộng.” 

Tại dự thảo quy định nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề được 

khuyến khích phát triển:“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” là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 

3 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. 

Mặt khác, việc quy định nội dung “tái chế, tái sử dụng 
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STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

và xử lý chất thải tại làng nghề” là một giải pháp nhằm 

góp phần bảo vệ môi trường, trên thực tế không đảm 

bảo tính khảthi, khó thực hiện, vì để thực hiện được 

cần có nguồn kinh phí, nguồn nhân lực lớn mà các 

làng nghề hiện nay không thể đáp ứng được. Vì vậy đề 

nghị quý cơ quan nghiên cứu lại nội dung trên nhằm 

đảm bảo với quy định của pháp luật hiên hành và tình 

hình thực tế tại địa phương. 

7 Điều 19 

Đề nghị rà soát lại để quy định đầy đủ trách nhiệm của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đảm 

bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Ví 

dụ: bổ sung trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định tại khoản 3  Điều 23 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP, tham mưu UBND tỉnh thành 

lập Hội đồng xét công nhận ngành nghề, làng nghề 

truyền thống… 

Tiếp thu 

Bổ sung trách nhiệm: tham mưu UBND 

tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận 

ngành nghề, làng nghề truyền thống 

III Ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày văn bản Tiếp thu 

Chỉnh sửa thể thức kỹ thuật trình bày văn 

bản và tên gọi của dự thảo Quyết định theo 

thẩm định của Sở Tư pháp. 

Tên gọi của dự thảo Quyết định:  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về công nhận và một 

số nội dung, chính sách hỗ trợ  

phát triển ngành nghề nông thôn và làng 

nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Tên gọi của dự thảo Quy định:  
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STT Vấn đề Nội dung góp ý 
Tiếp thu/ 

Giải trình 
Giải trình 

QUY ĐỊNH 

Về công nhận và một số nội dung, chính 

sách hỗ trợ phát triển  

ngành nghề nông thôn và làng nghề trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

IV 
Đối với dự 

thảo tờ trình 

Đề nghị rà soát lại toàn bộ nội dung văn bản để chỉnh 

sửa lỗi chính tả, đồng thời không sử dụng từ viết tắt tại 

dự thảo tờ trình (UBND, MTTQ, PTNT). 

Tiếp thu 
Đã chỉnh sửa tại dự thảo tờ trình theo thẩm 

định của Sở Tư pháp 

V 

Đối với bản 

tổng hợp, 

giải trình 

tiếp thu ý 

kiến góp ý 

của các cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

Đề nghị bổ sung ý kiến góp ý của các cơ quan: Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công 

nghệ, UBND huyện đảo Cồn Cỏ, Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục 

Kiểm lâm, BQL Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, Trường 

trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào 

bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cho đầy đủ. 

Giải trình 

Sở Nông nghiệp đã có Báo cáo số 219/BC-

SNN ngày 20/7/2020 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. Gửi kèm công văn góp 

ý của các đơn vị. 
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