
        UBND TỈNH NGHỆ AN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

         Số:            /SNN-TL                Nghệ An, ngày       tháng 6 năm 2022 

     V/v góp ý Dự thảo văn bản QPPL 

 

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

  

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 4039/UBND-NN ngày 

06/6/2022 về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Dự thảo Thông tư 

“Quy định khung và hướng dẫn xây dựng một số chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi” kèm theo Công văn số 

3497/BNN-TCTL ngày 01/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét các nội dung dự thảo Thông tư đã nêu trên Sở 

Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Thống nhất với nội dung và thể thức của Dự thảo Thông tư “Quy định khung 

và hướng dẫn xây dựng một số chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xây dựng. Đồng thời dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. (Có dự thảo văn bản kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận:  
-  Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;                                                    

- Lưu: VT, CCTL. 

   GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Đệ 
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