
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:   591  /SNN-TCHC 

Về việc cung cấp thông tin,  

phản ánh về vướng mắc, hạn chế 

của hệ thống PL  

Quảng Trị, ngày  09  tháng 4 năm 2020 

  

Kính gửi: Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc Sở 

 

 Ngày 08/4/2020, Sở Tư pháp có văn bản số 390/STP-XD&KTVBQPPL 

về việc cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp 

luật (sao gửi kèm); Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Giao Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, cung cấp thông tin, phản ánh những vướng mắc, hạn chế của pháp 

luật hiện hành gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển và đề xuất hướng hoàn thiện 

để giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh 

tế - xã hội (Nội dung cụ thể theo công văn số: 1212/TCT ngày 01/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đính kèm). 

Nội dung cung cấp cung cấp thông tin, phản ánh những vướng mắc, hạn 

chế của pháp luật đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng TCHC, 

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

ngày 13/4/2020 để kịp thời tổng hợp, gửi Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục trưởng các Chi 

cục nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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