UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3977 /SNN&PTNT-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 14 tháng10 năm 2020

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định
phê duyệt Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050.

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 14026/UBND-NN ngày 07/10/2020 của UBND
tỉnh về việc giao tham mưu tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện,
thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Dự thảo, tham
mưu cho UBND tỉnh có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao, có ý kiến tham gia bằng văn bản vào nội dung Dự thảo (gửi kèm), gửi về
Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 19/10/2020 (bản mềm gửi qua email:
sudungphattrienrung.ccklth@gmail.com).
Rất mong sự phối hợp chặt chẽ của các quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT,KL.
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