
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Luật 

Lâm nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn luật 

 

  Kính gửi:  

- Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; 

- Công an huyện;  

- Các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 2254/UBND-NNTN ngày 25/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng 

dẫn luật (có văn bản gửi kèm); Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, 

phòng hộ theo Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn bản số 1234/UBND-

NNTN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân huyện1. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 

 

                                                           
1 Công văn số 788/UBND-TH ngày 14/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng. 
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