UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:1824

/SNN-KHTC

V/v Đề xuất triển khai thực hiện dự án
hạng mục đầu tư vùng trồng
dược liệu quý

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2020

- UBND huyện Hướng Hóa;
- UBND huyện ĐaKrông;
- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Kiểm lâm;
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ: Hướng Hóa - ĐaKrông; lưu vực
sông Bến Hải, lưu vực sông Thạch Hãn;
- Các Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên: ĐaKrông, Bắc Hướng
Hóa.

Thực hiện Công văn số 4214/UBND-NN ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về
việc Đề xuất triển khai thực hiện hạng mục đầu tư Dự án vùng trồng dược liệu quý;
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cơ quan, địa phương liên quan căn cứ nội dung
Công văn số 1170/UBDT-HTQT ngày 14/9/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc Đề
xuất triển khai dự án hạng mục “ Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” thuộc Chương
trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030 và tình hình phát triển dược liệu quý trên địa bàn đề xuất hạng mục Dự
án theo Đề cương hướng dẫn.
( Có Công văn số 1170/UBDT-HTQT ngày 14/9/2020
của Ủy ban Dân tộc gửi kèm theo)
Văn bản đề xuất đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng
trọt và BVTV ) trước ngày 23/9/2020; Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV chủ trì
tổng hợp, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm lựa chọn các đề xuất Dự án theo nội
dung, tiêu chí hướng dẫn gửi Sở trước ngày 24/9/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân tộc tỉnh (Để phối hợp);
- GĐ Sở (B/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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