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Kính gửi:  

        - Chi cục Kiểm Lâm; 

        - Chi cục Thủy Lợi; 

 

Ngày 11/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1231/SKH-TH về 

việc đề nghị cung cấp số liệu xây dựng Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025. 

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung 

cấp số liệu phục vụ xây dựng Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 theo nội dung đề nghị của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên (Sao gửi kèm). 

Trong đó, đề nghị: 

- Chi cục Kiểm Lâm: Cung cấp số liệu độ che phủ rừng toàn tỉnh và các 

huyện trên địa bàn tỉnh; 

- Chi cục Thủy Lợi: Cung cấp số liệu tiêu chí bổ sung vùng: Vùng chịu tác 

động lớn của thiên tai, biến đổi khí hậu (sạt lỡ bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm 

nhập mặn....; 

Kết quả thực hiện của các đơn vị, đề nghị báo cáo bằng văn bản về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 20/8/2020, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và 

PTNT để biết, theo dõi, chỉ đạo. 

Yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT,  KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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