UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1631 /SNN-PTNT
Lấy ý kiến dự thảo Quyếtđịnh của
UBND tỉnh bãi bỏ văn bản
quy phạm pháp luật

Quảng Trị, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã.
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 mục định 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 20162020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnhcó văn bản bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp
luật nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND
tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành (Dự thảo gửi
kèm theo).
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các
Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xãtham gia gópýdự thảo. Văn
bản của các đơn vị, địa phương xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng
Điều phối nông thôn mới tỉnh -số 49 Trần Hưng Đạo – TP Đông Hà) trước ngày 10
tháng 10 năm 2019.
Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.
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