
 

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

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

 

Số: 1533 /SNN-KL 
V/v đề nghị tham gia ý kiến về Dự thảo 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính 

phủ và Chương trình hành động số 175-

CTHĐ/TU ngày 02/7/2020 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị 

     Quảng Trị, ngày  20 tháng 8 năm 2020 

 
    

Kính gửi: ........................................................................................... 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và 

Chương trình hành động số 175-CTHĐ/TU ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo nội dung trình UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của 

Chính phủ và Chương trình hành động số 175-CTHĐ/TU ngày 02/7/2020 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (có Dự thảo Kế hoạch 
đính kèm). 

Để thống nhất các nội dung dự thảo kế hoạch trước khi trình UBND tỉnh 

ban hành; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch nói trên. 

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở 

Nông nghiệp và PTNT (Địa chỉ: số 270 đường Hùng Vương, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị), đồng thời gửi bản mềm đến hộp thư điện tử 

cckl.pttpc@quangtri.gov.vn trước ngày 27/8/2020 để Sở Nông nghiệp và PTNT 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Quá thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không 

gửi ý kiến tham gia thì xem như đồng ý với nội dung Dự thảo.  

Kính mong sự quan tâm, phối hợp của các địa phương, cơ quan, đơn vị ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương; 

- Lưu: VT, CCKL. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hồng Phương 
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