
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1640   /SNN-TTra 
V/v báo cáo tình hình triển khai thi hành 

Các Nghị quyết của HĐND Tỉnh 

Quảng Trị, ngày   09   tháng  10 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp  

 

 Ngày 01/10/2019, Sở Tư pháp có Công văn số 937/STP-QLXLVPHCvề 

việc đề nghị báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL cấp trên và 

Nghị quyết của HĐND tỉnh; Để có cơ sở, số liệu cho việc xây dựng báo cáo, Sở 

Nông nghiệp và PTNT yêu cầuThủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp báo cáo tình hình triển khai thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 

2019 liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý. 

- Nội dung báo cáo:  

+ Việc bản hành văn bản triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

+ Công tác tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

+ Kết quả đạt được trong việc triển khai thi hành các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh (năm 2019). 

+ Những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh 

+ Kiến nghị, đề xuất. 

- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 15/10/2019 

- Hình thức báo cáo: Báo cáo gửi về Sở (qua Thanh Sở), đồng thời gửi file 

mềm qua địa chỉ email: hothinghixuan@quangtri.gov.vn. 

 Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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