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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

       Lạng Sơn,  ngày 16 tháng 4 năm 2019 

 

Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị: Trung tâm Thủy sản, Trung tâm 
Khuyến nông, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý 
Chất lượng NLS và TS. 

  

Thực hiện Công văn số 1347/VP-KTN ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo 
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số: 2034/BNN-TCTS ngày 
25/3/2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các 
đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về kế hoạch thực hiện Luật Thủy 
sản năm 2017 được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 
05/4/2018; đồng thời cập nhật, bổ sung và triển khai thực hiện các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật (theo danh mục kèm theo văn bản số 2034/BNN-TCTS ngày 
25/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo 
quy định. 

Giao Trung tâm Thủy sản chủ trì tham mưu công tác chỉ đạo của Sở về triển 
khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

 (Gửi kèm Công văn số 2034/BNN-TCTS ngày 25/3/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh). 

  
 
Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KHTC, TCCB; 
- Lưu: VT, TS KTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Hoàng Văn Chiều 
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