
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
Số:   1669      /SNN-TL 

V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ và Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của 

Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 14   tháng 10 năm 2019 

Kính gửi:  

   - Sở Tài chính; 

    - Sở Kế hoạch và Đầu tư.    

  

Thực hiện công văn số 1657/UBND-NN ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính 

phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; công văn số 5673/UBND-NN ngày 

13/12/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật 

về Thủy lợi. Sau khi phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước và đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đối tượng làm công 

tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi (bao gồm: nhiệm vụ chi thường xuyên và 

chi đầu tư phát triển) theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ. 

Để hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề 

nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch triển khai thực hiện nêu trên (Có dự thảo kế hoạch kèm theo). 

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi, 

địa chỉ: 182 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, email: 

chicucthuyloiqt@gmail.com) trước ngày 19/10/2019, kính đề nghị các Sở quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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