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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 327  /TTr-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
  

Quảng Trị, ngày 29  tháng10 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin lùi thời gian xây dựng Quyết định thay thế văn bảnQPPL 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

     

Thực hiện Quyếtđịnh số 245/QĐ-UBND ngày 29/1/2019 của UBND tỉnh 

về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-

2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉđạo các cơ quan chuyên 

môn kiểm tra, rà soát và xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bãi 

bỏ/thay thế các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ/một phần; 

trong đó có Quyếtđịnh số 12/2014/QĐ-UBND ngày20/3/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Trị ban hànhchính sách cũng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, 

làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng và tính khả thi của văn bản thay thế, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị được điều chỉnh thời hạn xây dựng văn bản thay 

thế sang năm 2020, lý do cụ thể như sau: 

- Để tham mưu dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 12/2014/QĐ-

UBND cần có thời gian để khảo sát, đánh giá thực trang của các nghề, làng nghề 

làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; hệ thống hóa các chính sách của Trung 

ương và địa phương có liên quan đến hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 

- Hiện nay, các nội dung về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, các dự 

án có liên quan đến hỗ trợ ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng đang 

thực hiện theoNghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. 

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 

07/5/2018 về việc Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 

– 2020,trong đó nêu rõ về cơ chế, chính sách: các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

tham gia chương trình OCOP được áp dụng các chính sách hiện hành về phát 

triển ngành nghề, phát triển nông nghiệp, nông thôn. UBND tỉnh Quảng Trị đã 

ban hành Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 về việc triển khai 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020. Hiện nay Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa 

phương triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Dự kiến cuối 

năm 2019 sẽ tổng kết đánh giá kết quả một năm thực hiện. Trên cơ sở đó sẽ 

tham mưu chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm của 

tỉnh. Việc hỗ trợ phát triển sản phẩm cũng gắn với hoạt động của các nghề, làng 

nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn, đối tượng, nội dung hỗ trợ của ngành 
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nghề nông thôn và chương trình mỗi xã một sản phẩm có nhiều điểm chung nên 

Sở Nông nghiệp và PTNT đang tính đến phương án lồng ghép hai chính sách hỗ 

trợ này vào một. 

Với những lý do trên, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnhxem xét, đồng ý lùi thời gian ban hành Quyết định về thay thế 

Quyếtđịnh số 12/2014/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 sang năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- GĐSở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Phòng TC-HC; 

- Lưu: VT, PTNT. 

  CVST               Trần Văn Môn 
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