
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   65  /GM-SNN Quảng Trị, ngày   01   tháng 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

V/v thống nhất quy trình giải quyết TTHC liên thông 

 

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc thống nhất 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Chi trả phí bảo hiểm nông 

nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí 

bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp. 

1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Cán bộ trực tiếp phụ trách giải quyết TTHC lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT thuộc Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Sở Tài chính; 

- Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính Sở Nông 

nghiệp và PTNT; 

- Đại diện các cơ quan hành chính trực thuộc Sở. 

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 03/7/2020. 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Sở Nông nghiệp và PTNT 

Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

4. Chủ trì: Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đại biểu tham gia dự đầy đủ, đúng 

thành phần để buổi làm việc đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời tham dự; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu VT, KHTC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

  

 

Hoàng Thanh 
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