
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 1677 /SNN-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 14 tháng 10 năm 2019 

V/v lập đề nghị xây dựng Quyết định 

năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng các phòng; Chánh thanh tra Sở; 

 - Chi cục trưởng các Chi cục thuộc Sở. 

 

Thực hiện văn bản số 4623/UBND-NC ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc xây dựng, ban hành Quyết định QPPL năm 2020 (sao gửi kèm), Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, Chánh thanh tra Sở 

Chi cục trưởng các Chi cục căn cứ các quy định hiện hành, khẩn trương tham 

mưu, đề xuất Sở lập đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh năm 2020. 

Đề nghị xây dựng quyết định phải nêu rõ: tên gọi, sự cần thiết ban hành, 

đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian 

ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với quyết định quy định những vấn đề 

được giao quy định chi tiết, cơ quan đề xuất phải rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật do cơ quan nhà nước trung ương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể (có mẫu lập đề nghị 

gửi kèm theo). 

Đề nghị Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng các Chi 

cục thuộc Sở khẩn trương chỉ đạo thực hiện, kịp thời báo cáo Sở (qua Phòng Tổ 

chức - Hành chính, bản mềm qua email vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) 

trước ngày 05/12/2019 để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

 

 



DANH MỤC LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT NĂM 2020 

 

STT 
Tên văn 

bản 
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hành 

Đối tượng, 
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chỉnh 

Những nội 

dung chính 

của văn bản 

Dự kiến 

thời gian 

ban hành 
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