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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:  584    /SNN-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày    08   tháng 4 năm 2020 

Về việc rà soát, xử lý văn bản QPPL  

còn hiệu lực thi hành có thời điểm hết 

hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 

 

 

 
 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của tỉnh Quảng Trị năm 2019; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng phòng 

KHTC, Chi cục trưởng các Chi cục: Phát triển nông thôn, Thủy lợi, Kiểm lâm, 

Thủy sản, Chăn nuôi – Thú y như sau: 

1. Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL đang còn hiệu lực 

thi hành có thời điểm hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (như Phụ lục đính kèm) 

và tham mưu Sở phương án xử lý (chẳng hạn như ban hành văn bản QPPL thay 

thế/sửa đổi, bổ sung…) nhằm đảm bảo có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện cho 

giai đoạn tiếp theo kể từ năm 2021. 

2. Báo cáo phương án xử lý về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng TCHC, 

bản mềm qua địa chỉ email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) chậm nhất 

ngày 30/4/2020.  

3. Trong trường hợp cần thiết ban hành văn bản QPPL mới thay thế/sửa đổi, 

bổ sung: yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng dự thảo văn 

bản QPPL đúng quy trình ban hành văn bản QPPL đã được quy định tại Luật ban 

hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, văn bản số 186/STP-

XD&KTVBQPPL ngày 14/02/2020 của Sở Tư pháp và văn bản số 251 /SNN-

TCHC ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng 

dẫn xây dựng, ban hành văn bản QPPL năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

Kính gửi: - Phòng Kế hoạch-Tài chính; 

- Các Chi cục: Phát triển nông thôn, Thủy lợi, 

Kiểm lâm, Thủy sản, Chăn nuôi – Thú y. 
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Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành có thời điểm hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 

 cần phải được rà soát, xử lý  

(Gửi kèm theo văn bản số:  584   /SNN-TCHC ngày   08 /4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 
 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1  Nghị 

quyết 

19/2012/NQ-HĐND; 

ngày 17/8/2012 

Về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng giai đoạn 2012 – 2020 của tỉnh Quảng 

Trị 

27/8/2012 Chi cục Kiểm lâm; 

Phòng KHTC 

2  Nghị 

quyết 

01/2014/NQ-HĐND; 

ngày 25/4/2014 

Về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 

05/5/2014 Phòng KHTC 

3  Nghị 

quyết 

04/2017/NQ-HĐND; 

ngày 23/5/2017 

Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ 

sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020 

01/7/2017 Phòng KHTC; 

Chi cục Chăn nuôi - 

Thú y; 

4  Nghị 

quyết 

30/2017/NQ-HĐND; 

ngày 14/12/2017 

Về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 24/12/2017 Chi cục PTNT 

5  Nghị 

quyết 

 03/2018/NQ-HĐND; 

ngày 18/7/2018 

Về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Quảng trị giai đoạn 2018 -2020 

01/8/2018 Chi cục PTNT 

6  Quyết 

định 

53/2006/QĐ-UBND; 

ngày 14/06/2006 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 

2020 

24/06/2006 Chi cục Thủy sản; 

Phòng KHTC 

7  Quyết 

định 

38/2008/QĐ-UBND; 

ngày 28/11/2008 

Về việc Ban hành Chương trình, Kế hoạch 

hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 

2020 của tỉnh Quảng Trị 

8/12/2008 Chi cục Thủy lợi 

8  Quyết 

định 

21/2015/QĐ-UBND; 

ngày 14/9/2015 

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ 

trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh 

24/9/2015; 

Hết hiệu 

 

Chi cục PTNT 

http://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130148&Keyword=03/2018
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doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 

lực 1 phần 

9  Quyết 

định 

27/2016/QĐ-UBND; 

ngày 13/7/2016 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn 

nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTG ngày 04/9/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 Chi cục Chăn nuôi - 

Thú y; Phòng KHTC 

10  Quyết 

định 

27/2016/QĐ-UBND; 

ngày 13/7/2016 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn 

nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ 

23/7/2016 Chi cục Chăn nuôi - 

Thú y; Phòng KHTC 

11  Quyết 

định 

55/2016/QĐ-UBND; 

ngày 30/12/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của 

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định 

thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay 

phát triển sản xuất,  kinh doanh thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

10/1/2017  

Chi cục PTNT 

12  Quyết 

định 

13/2017/QĐ-UBND; 

ngày 01/08/2017 

Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu 

chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng 

đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 

15/08/2017 Phòng KHTC; Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y 

13  Quyết 

định 

 26/2018/QĐ-UBND; 

ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia 

đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí 

dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 

21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 

25/10/2018 Chi cục PTNT 

 

https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=131626
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