
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
Số: 1697  /SNN-TTra 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý 

vi phạm hành chính 

 

 

    Quảng Trị, ngày 16 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 977/STP-QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP ngày 

11/10/2019 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Sở Nông nghiệp và PTNT 

yêu cầu các đơn vị tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

 Dự thảo Luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư Pháp. Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật: http://www.moj.gov.vn/dtvb/Pages/trang-chu.aspx 

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Thanh tra 

Sở và địa chỉ email: thanhtrasnnqt@gmail.com trước ngày 18/10/2019 để Thanh 

tra Sở tổng hợp ý kiến góp ý gửi Sở Tư pháp. 

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

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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