
Kính gửi:  
 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài 

nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 

5284/UBND-ĐTXD ngày 31/12/2021 về việc quản lý, khai thác các công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Số 1742/UBND-ĐTXD ngày 19/5/2022 về việc xây 

dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Để dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đảm bảo khả thi sau khi được ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục "Kính gửi" tham gia, góp ý vào nội dung dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức 

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 27/7/2022. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và tổng hợp các ý kiến tham gia 

của nhân dân, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, hoàn thiện trình cấp có 

thẩm quyền theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; (Tham gia ý kiến) 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn Phòng Sở; (Đăng trải trên trang TTĐT Sở)                            

- BQL KT CTTL T.Quang; (Tham gia ý kiến) 

- Lưu: VT; TL. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 1324/SNN-TL Tuyên Quang, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo  

Quyết định của UBND tỉnh 
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