
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1736/SNN-TS 

V/v góp ý xây dựng Quy chế làm 

việc của BCĐ IUU tỉnh Quảng Trị 

 

Quảng Trị, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

    
Kính gửi:    

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Công thương, 

  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên 

  và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; 

  Giao thông Vận tải; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, 

  Triệu Phong, Hải Lăng và đảo Cồn Cỏ. 

 

  

  Thực hiện Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp 

pháp, không báo cáo và không theo quy định  tỉnh Quảng Trị. Để Ban Chỉ đạo 

thực hiện tốt chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn được giao , Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo IUU tỉnh Quảng Trị) 

xây dựng dự thảo “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Trị” (Có 

dự thảo kèm theo).  

Để hoàn thiện dự thảo Quy chế trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo IUU 

tỉnh Quảng Trị xem xé t, phê duyệt. Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các 

cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban chỉ đạo tham gia đóng góp ý kiến dự thảo 

Quy chế. Các ý kiến tham gia góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn bằng văn bản trước ngày 28/10/2019 (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ 

Emai: chicucthuysan@quangtri.gov.vn) để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo, trình 

Trưởng ban chỉ đạo IUU tỉnh Quảng Trị xem xét, phê duyệt. 

Sở Nông nghiệp và Phá t triển nông thôn kính đề nghị các Sở , Ban, Ngành 

và địa phương quan tâm, tham gia góp ý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CCTS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 
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