
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

Số:         /SNN-TTr 
 

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo  

Tờ trình, Quyết định bãi bỏ văn bản 

QPPL do UBND tỉnh ban hành 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

                             Kính gửi:  

                                                - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

                                                - Các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; 

               - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Qua công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT, có 01 Quyết định của UBND tỉnh đã 

hết hiệu lực thi hành.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định 

bãi bỏ 01 quyết định nêu trên. Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban 

hành văn bản Quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và PTNT  gửi dự thảo Tờ 

trình, dự thảo Quyết định đến các cơ quan, đơn vị để xin ý kiến góp ý theo 

quy định. 

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT  

trước ngày 18 tháng 5 năm 2021 (Đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ: 

thanhtranncaobang@gmail.com) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình UBND 

tỉnh xem xét, ban hành. 

Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các đơn vị./. 

(Gửi kèm Công văn gồm: Dự thảo Tờ trình; Dự thảo Quyết định bãi bỏ) 

 

Nơi nhận: 
 

GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc; các PGĐ Sở; 

- Trung tâm thông tin – VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Xuân Tiến 
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