
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số: 1676  /SNN-TTra 
V/v xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra năm 2020 

 

 

    Quảng Trị, ngày  14  tháng 10 năm 2019 
 

                                       

Kính gửi: 

 

 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Chi cục Thuỷ lợi; 

- Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thuỷ sản;  

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chi cục Thủy sản. 

 

Thực hiện Công văn số 819/TTr ngày 02/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn nội dụng hoạt động thanh tra chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020; Kế hoạch số 633/KH-TTr ngày 

08/10/2019 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2020.  

Để có Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đúng nội dung và thời gian 

quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thanh tra Sở, các đơn vị được giao 

thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra của đơn vị mình theo nội dung Công văn số 819/TTr ngày 02/10/2019 và Kế 

hoạch số 633/KH-TTr ngày 08/10/2019. 

Kế hoạch gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Thanh tra Sở và địa chỉ 

email: thanhtrasnnqt@gmail.com trước ngày 25/10/2019 để Thanh tra Sở tổng 

hợp xây dựng Kế hoạch của Ngành gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thanh tra 

Tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đúng nội dung và 

thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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