
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:  1210 /SNN- TL 
V/v Xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

 Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2022 

 

 

              Kính gửi:   

 
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;  

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 16/8/2020; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022. 

Để tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hoàn thiện dự 
thảo quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Bảo 
đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng 
công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị: 

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp Hội doanh 
nghiệp tỉnh: Tham gia góp ý bằng văn bản đối với bản dự thảo Quyết định và 

gửi về Sở trước ngày 11/7/2022, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ Email: 
trucban.tq@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Đăng tải bản dự thảo Quyết định trên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 28/6/2022. 

 (Có bản dự thảo Quyết định kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  (Đề nghị) 
- UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website của Sở; 
- Lưu VT. TL(Sg) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Nguyễn Công Hàm 
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