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      Số:  1862  /SNN-TCHC 
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án tổ 

chức lại các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh thành lập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  06 tháng 11 năm 2019 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 667/ SNV-

TCBC ngày 23/10/2019 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến đối với Đề án tổ 

chức lại các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh thành lập, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất giải thể các Ban chỉ đạo do Sở Nông nghiệp và PTNT làm cơ 

quan thường trực, cụ thể: 

- Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Trị; 

- Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát 

triển thủy sản; 

- Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả hải sản chết bất thường; 

2. Thống nhất sáp nhập 02 Ban Chỉ đạo sau: Giải thể Ban điều hành mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh Quảng Trị và chuyển chức năng của Ban cho Ban Chỉ đạo các 

chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020. 

3. Đối với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm 

nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020: Chương trình mục tiêu phát triển Lâm 

nghiệp bền vững đang được triển khai và phát huy hiệu quả. Đặc biệt trong tình 

hình hiện nay, công tác bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp đang được quan tâm, 

chú trọng cần phải có sự phối hợp và tham gia tích cực của các ban ngành, lực 

lượng có liên quan. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT để nghị giải thể Ban Chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020 sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm 2020.  

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến về dự thảo Đề án để Sở Nội vụ được 

biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                         

- Lưu: VT; TCHC.                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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