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Kính gửi: Sở Tài chính 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 2576/STC-TCHCSN 

ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí thực hiện xây dựng hệ 

thống thông tin cảnh báo sớm và giám sát lửa rừng trên địa bàn tỉnh. Qua nghiên 

cứu bản Đề xuất nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm và giám 

sát lửa rừng trên địa bàn tỉnh năm 2020 tại Văn bản số 446/ĐHLN-KHCN ngày 

01/7/2020 của Trường Đại học lâm nghiệp; Ý kiến của Chi cục Kiểm lâm tại 

văn bản số 488/CCKL-QLBVR ngày 5/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý 

kiến như sau: 

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, 

giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-

TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 62/2018/TT-BTC 

ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2016-2020; Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản thống nhất đề xuất xây dựng 

hệ thống thông tin cảnh báo sớm và giám sát lửa rừng do Trường Đại học lâm 

nghiệp lập. Mục tiêu, nội dung, thành quả của nhiệm vụ cơ bản phù hợp với thực 

tiễn và Thỏa thuận đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa 

UBND tỉnh và Trường ĐHLN được ký kết ngày 28/9/2018.  

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, đề nghị Sở Tài chính xem xét thẩm 

định về dự toán, trình UBND tỉnh quyết định để có cơ sở tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND Tỉnh (Báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu VT, KHTC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 

 


		2020-08-05T16:37:51+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Phương<nguyenhongphuong_snn@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-05T16:51:12+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




