
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  1564 /SNN-TCHC Quảng Trị, ngày  26 tháng 8 năm  2020 
 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tại họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VII 

 

 

 
   

    

Kính gửi:  

- Các đồng chí PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: Chăn nuôi vàTY; Thủy sản; Kiểm lâm; Thủy lợi. 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT. 

 

Thực hiện công văn số 3644/UBND-TH ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết, giải trìnhý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến kỳ họp thứ 16 - HĐNDtỉnh khóa VII(sao gửi kèm), Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

được giao nghiên cứu, kiểm tra, rà soát, cập nhật các nội dung trả lời trong dự 

thảo báo cáo tổng hợp đính kèm (bản word được gửi qua địa chỉ email của lãnh 

đạo và email của đơn vị). 

- Chi cục Chăn nuôi – Thú y: mục 1 Dự thảo báo cáo. 

- Chi cục Thủy sản: mục 2 Dự thảo báo cáo. 

- Chi cục Thủy lợi: các mục 3, 4, 5, 6 Dự thảo báo cáo. 

- Chi cục Kiểm lâm: mục 7 Dự thảo báo cáo. 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT: các mục 8, 9, 10, 11 Dự thảo báo cáo. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện, xin ý kiến lãnh 

đạo Sở phụ trách lĩnh vực và báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (qua Phòng TCHC, đồng thời gửi file mềm qua email tại địa chỉ: 

vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) trước ngày 05/10/2020 để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở;Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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