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Kính gửi:  Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiệnQuyếtđịnh số 245/QĐ-UBND ngày 29/1/2019 của UBND tỉnh về 

việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các văn bản cần bãi bỏthuộc lĩnh vực xây 

dựng nông thôn mới bao gồm: 

- Quyếtđịnh 44/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị 

ban hành quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;  

- Quyếtđịnh số 32/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về quy định danh mụcđịnh mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề dịch vụ 

nông thôn thuộc nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Đểthực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Văn phòng UBND 

tỉnhđăng tải Dự thảo “ Tờ trình về việc ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật” và Dự thảoQuyết địnhvề việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật” 

trên trang thông tin điện tử của tỉnh đểcác cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham 

gia ý kiến vào Dự thảo (Dự thảocác văn bảnkèm theo). 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./.  
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