
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:            /SNN-PTNT 

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Chương trình bảo tồn và  

phát triển làng nghề trên địa bàn 

 tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2030 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài   

nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và 

Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Các Hội: Nông dân tỉnh, Phụ nữ tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Quảng Trị; 

- Liên minh HTX tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;  
 

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai 

đoạn 2021 – 2030; Văn bản số 3318/UBND-KT ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 

2021-2030, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2023 – 2030, kính đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa 

phương, đơn vị tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện dự thảo (đính 
kèm Dự thảo Kế hoạch). 

 Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển 
nông thôn Quảng Trị, số 49 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); bản 

mềm gửi qua địa chỉ email: hoangdinhtoan1978@gmail.com trước ngày 

25/02/2022 để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của quý cơ quan, đơn vị./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- GĐ Sở (B/c); 

- Phòng KH-TC Sở; 
- Lưu: VT, PTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Quốc 
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