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Số:         /BNN-PCTT 
V/v góp ý dự thảo Nghị định Xử phạt 

VPHC trong lĩnh vực phòng, chống 

thiên tai; thủy lợi; đê điều 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

               Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 
      Kính gửi:       

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị 

định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; 

đê điều.  

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị 

định. Toàn văn dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình Chính phủ được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (Mục lấy ý kiến nhân dân về dự thảo VBPL) 

và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục lấy ý kiến dự thảo VB). 

Văn bản góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 

15/8/2021 (qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) 

và gửi bản điện tử vào địa chỉ email: vuphapchethanhtra@vndma.gov.vn. 

Chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Trương Thị Liên, chuyên viên Tổng cục Phòng, 

chống thiên tai, điện thoại: 0904 65 95 66. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự hợp tác của 

Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng; 

- Văn phòng Bộ; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu VT, PCTT. 

 

 

 

oạn thảo:                                       Trương Thị Liên 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

        Nguyễn Hoàng Hiệp 

CV soạn thảo:                                            Trương Thị Liên  

Lãnh đạo Vụ PCTTr:                                  Nguyễn Viết Tiến ãnh đạo Văn phòng TC:        

VPTC:  

Văn phòng 

Bộ kính trình 

Lãnh đạo 

Tổng cục  

VP Bộ 

 kính trình 

TC PCTT 

kính trình  

Vụ Pháp chế 

kính trình  
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