
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

QUẢNG TRỊ  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VFBC  

Số:              /BQLDA-VP 
V/v Tham gia góp ý Kế hoạch tổng thể  

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Quản lý rừng bền 

vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” 

 tỉnh Quảng Trị 

( Gửi lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày         tháng         năm 2022 

 

    

                     Kính gửi: 

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Đakrông, Hướng Hoá; Gio Linh, 

Cam Lộ. 

 
 

 Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài; 

 Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quản 

lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ;  

Căn cứ Công văn số 781/UBND-TN ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc cam kết tham gia và bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án “Quản lý 

Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học ở Việt Nam”  

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc thành lập Ban QLDA “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa 

dạng sinh học (VFBC)” tỉnh Quảng Trị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT;  

Ban Quản lý dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học 

(VFBC) tỉnh Quảng Trị đã ban hành Văn bản số 41/ BQLDA-KH ngày 15/11/2021 

về việc lấy ý kiến Kế hoạch tổng thể Dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Quản lý rừng bền 

vững và Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị”; Đến nay Ban Quản lý dự án 

VFBC tỉnh Quảng Trị mới nhận được Văn bản góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, UBND huyện Vĩnh Linh, Chi cục Kiểm lâm và Ban 

quản lý RPH Bến Hải. 

 Trên cơ sở ý kiến góp ý tham gia; Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Trị đã 

bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch tổng thể để tiếp tục xin ý kiến của các 

Sở, ngành, địa phương chưa tham gia góp ý. 



 

( Có Dự thảo Kế hoạch tổng thể và các Văn bản liên quan gửi kèm theo) 

Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh kính đề nghị quý cơ quan, địa phương quan 

tâm tham gia ý kiến và gửi văn bản góp ý về Ban quản lý Dự án Quản lý rừng bền 

vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tỉnh Quảng Trị trước ngày 20/01/2022 

(số 270- Hùng Vương- Đông Hà) để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

Ban quản lý Dự án VFBC rất mong nhận được quan tâm của quý cơ quan, 

địa phương liên quan./. 

 
  Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Giám đốc Sở (b/c); 

 - Lưu: VT, VPDA. 

GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NN&PTNT 
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