
  

UBND TỈNH BÌNH THUẬN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SNN-KHTC Bình Thuận, ngày       tháng       năm 2022 
  

V/v đề nghị góp ý và đăng tải dự 

thảo Quyết định bãi bỏ 

 

 

Kính gửi:    

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

  

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1441/UBND-

NCKSTTHC ngày 16/5/2022 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo 

Quyết định quy phạm pháp luật bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 

25/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ chi cho lực lượng trực 

tiếp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện theo quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi dự thảo nói trên đến các cơ quan, tổ 

chức liên quan để tham gia góp ý. Văn bản góp ý kiến đề nghị các đơn vị gửi về 

Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 13/6/2022 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 

trước khi trình UBND tỉnh. 

Đề nghị Trung tâm thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia góp ý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức quan 

tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, P.KHTC.Đ 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Mai Kiều 
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