
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:   582     /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày    08  tháng 4  năm 2020 
V/v tạm hoãn lịchxét duyệt  

quyết toán năm 2019 
 

 

  Kính gửi:   

- Chi cục thủy sản; 

- BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ; 

- BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa; 

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Trị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19; 

Ngày 14/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có Thông báo số 217/SNN-

KHTC về việc Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2019,tuy nhiên để đảm bảo an 

toàn và nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 

theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của UBND Tỉnh;Sở Nông 

nghiệp và PTNT thông báo đến các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thủy sản, BQL Bảo 

tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tạm hoãn lịch xét duyệt 

quyết toán năm 2019. Thời gian, địa điểm xét duyệt quyết toán của các các cơ 

quan, đơn vị nêu trên sẽ được Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lại sau. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để 

khỏi trở ngại công việc chung./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng Kế hoạch Tài chính Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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