
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:           /BNN-TCTS 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày      tháng       năm  

 

Kính gửi:  
 

 

 

- Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; 

- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và 

Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông 

vận tải, Khoa học và Công nghệ; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Hội Nông dân Việt Nam; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 
 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan 

xây dựng dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thuỷ sản (thay thế 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách 

phát triển thuỷ sản). 

Thực hiện quy định về lấy ý kiến góp ý văn bản tại Điều 91 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý nội dung dự thảo Nghị định nêu trên, Biểu 

mẫu góp ý theo Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.  

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản) trước ngày 31/5/2022 (bản word 

gửi vào địa chỉ email: anhngothe.tcts@mard.gov.vn) để tổng hợp.  

Các dự thảo Nghị định và tài liệu liên quan được đăng tại mục “Lấy ý kiến 

Nhân dân về dự thảo VBQPPL tại http://chinhphu.vn” và Mục “Thông báo” 

website “https://tongcucthuysan.gov.vn”. 

(Thông tin liên hệ: Ông Ngô Thế Anh, Tổng cục Thủy sản - Số 10, Nguyễn 

Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, ĐT:  0985.458.889). 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Vụ Pháp chế (để biết); 

- Lưu: VT, TCTS. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 
 

 

 

Phùng Đức Tiến 
 

 
 

 
 

 

 

http://chinhphu.vn/
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Phụ lục 

BIỂU MẪU NỘI DUNG GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

(Kèm theo công văn số        /BNN-TCTS ngày     tháng      năm 2022 

 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
 

 

 

 

TT 
Nội dung trong dự thảo 

(ghi rõ điều, khoản,điểm) 
Đề nghị sửa đổi, 

bổ sung thành 

Căn cứ, lý do đề xuất 

sửa đổi, bổ sung 
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