
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1799 /SNN-TS Quảng Trị, ngày  31  tháng  10   năm 2019 

V/v cung cấp thông tin thực hiện 

nhiệm vụ:”cập nhật bộ chỉ thị 

môi trường tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2016-2020” 

 

 

Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố 
 

Thực hiện công văn số 3417/STNMT-CCBVMT ngày 22 tháng 10 năm 

2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin thực hiện 

nhiệm vụ:”cập nhật bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 

phòng chuyên môn triển khai thực hiện báo cáo theo nội dung sau: 

(có phụ lục đính kèm). 

Văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thuỷ sản) trước 

ngày 05/11/2019, địa chỉ: số 270 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị  đồng 

thời bản mềm gửi qua địa chỉ email: phongntts2016@gmail.com. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện , thị xã, thành phố   

phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc sở (b/c); 

- PGĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Phòng NN-PTNT các huyện,thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 

  

 

 

 

 

 

mailto:phongntts2016@gmail.com


PHỤ LỤC 

(Kèm theo công văn số: 1799 /SNN-TS ngày  31  tháng  10  năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Năm 
Số lượng cở sở nuôi trồng thủy, 

hải sản (cơ sở) 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy, 

hải sản (ha) 

Sản lượng nuôi trồng 

thủy, hải sản (tấn) 

1 2015    

2 2016    

3 2017    

4 2018    

5 2019    
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