
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1198 /SNN-TL 

V/v: Tham gia ý kiến đối với dự thảo 

định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi 

Quảng Trị, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

  

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Thực hiện văn bản số 5342/UBND-NN ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong quản lý khai thác công trình thủy lợi; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác 

CTTL Quảng Trị (Công ty) tổ chức xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.  

Để hoàn thiện dự thảo trước khi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội tham gia ý kiến đối với dự thảo định mức kinh tế kỹ 

thuật nêu trên (có dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật sao gửi kèm theo).  

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

14/7/2020 (qua Chi cục Thủy lợi theo địa chỉ: 182 Hùng Vương, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; bản điện tử gửi tới email: 

nguyendangtrinh.quangtri.gov.vn).  

Đề nghị các Sở phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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