
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1112 /SNN-KHTC 

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

    - Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Thực hiện Văn bản số 2572/UBND-NN ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc yêu cầu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 

của Ban Bí thư Trung ương "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai".  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng bản dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương "Về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai".  

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét 

ban hành; Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các Sở, ban ngành, đơn vị 

thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng quản lý nhà 

nước tham gia góp ý đối với bản dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương (sao gửi kèm). 

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và 

PTNT trước ngày 26/6/2020 và gửi bản mềm qua địa chỉ email: 

phongkehoachqt@gmail.com để kịp thời tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn 

thiện bản dự thảo. Sau thời gian nói trên, nếu các cơ quan, đơn vị không có ý 

kiến xem như đồng ý đối với nội dung của bản dự thảo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT,  KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 

 


		2020-06-23T16:59:24+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-06-23T16:59:39+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




