
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:        /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày      tháng 10 năm 2021 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án 

nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm 

lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng 

và PCCCR giai đoạn 2021-2030    

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn hóa thể 

thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, 

Nội vụ; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng. 

 

Thực hiện Công Văn số: 4933/UBND-NN, ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm 

trong công tác quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-

2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở ngành, địa phương liên quan nghiên 

cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án (có Dự thảo Đề án đính kèm).  

Góp ý dự thảo Đề án, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và 

PTNT, số 270 Hùng Vương, Tp Đông Hà trước ngày 26/10/2021 để tổng hợp hoàn 

thiện (Bản mềm gửi qua thư điện tử: cckl.pqlbvr@quangtri.gov.vn). 

Giao chi cục Kiểm lâm tổng hợp, tham mưu báo cáo Sở trước ngày 

28/10/2021 để góp ý dự thảo đề án. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở ngành, địa phương quan tâm góp ý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

           KT. GIÁM ĐỐC 
             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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