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

Số: 260 /SNN&PTNT-CCKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 22 tháng 01 năm 2021

V/v bổ sung, hoàn chỉnh phương án
Bảo tồn và phát triển bền vững Khu
bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm
Nam Động, huyện Quan Hóa, giai
đoạn 2021-2030.

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 45/TTrCCKL ngày 24/12/2020, kèm theo Phương án Bảo tồn và phát triển bền vững Khu
bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa, giai đoạn 20212030 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Phương án). Căn cứ các
quy định của pháp luật và ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan: Sở Tài
nguyên và Môi trường tại Công văn số 61/STNMT-QLĐĐ ngày 05/01/2021, Sở Tài
Chính tại Công văn số 233/STC-HCSN ngày 15/01/2020, Sở Công thương tại Công
văn số 20/SCT-MĐT ngày 05/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
88/SKHĐT-KTNN ngày 06/01/2021, UBND huyện Quan Hóa tại Công văn số
17/UBND-NNPTNT ngày 05/01/2021, UBND huyện Quan Sơn tại Công văn số
42/UBND-NN&PTNT ngày 12/01/2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chi cục
Kiểm lâm Thanh Hóa nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị
nêu trên và bổ sung, hoàn thiện Phương án theo các nội dung sau:
- Bố cục Phương án được xây dựng cơ bản theo đúng Phụ lục 2, Thông tư số
28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và PTNT
(áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức).
- Nội dung Phương án: đề nghị xem xét một số nội dung sau:
Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng
sinh học (trang 53-61):
Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học: Đề nghị sửa lại thành “Kế hoạch bảo tồn
đa dạng sinh học và khu rừng có giá trị bảo tồn cao”, theo Phụ lục IV Thông tư số
28/2018/TT- BNNPTNT ngày 16/11/2018.
Cải tại, nâng cấp vườn ươm cây giống lâm nghiệp: Đề nghị đánh giá cụ thể
về sự cần thiết, quy mô, địa điểm, năng lực sản xuất gieo ươm và nhu cầu thị trường
làm cơ sở xây dựng kế hoạch đảm bảo tính khả thi.
Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: Đề nghị đánh giá đúng tiềm năng, lợi
thế về sinh thái, cảnh quan, bản sắc văn hóa đặc trưng; lựa chọn các điểm du lịch,
điểm tham quan phù hợp, xác định tuyến du lịch; sản phẩm du lịch...làm căn cứ xây
dựng Đề án Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng theo Điều 27 Luật

2
Lâm nghiệp.
Đề nghị Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa hoàn thiện Phương án theo các nội dung
nêu trên gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (Kèm theo báo cáo tiếp thu giải trình, tài liệu
có liên quan) trước ngày 30/01/2021 để xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KL.
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