
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1514      /SNN-KHTC 

   V/v giới thiệu thành viên tham gia Hội 

đồng thẩm định hồ sơ trình chủ trương 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

          Quảng Trị, ngày  18  tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  ..................................................................................................................    

 

Thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành liên quan (Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa-Thể thao và Du 

lịch) cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định nội dung trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

Danh sách trích ngang (Họ tên, chức vụ, đơn vị, Số điện thoại liên hệ, địa 

chỉ email) đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 22/8/2020 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, kịp thời thẩm định hồ sơ trình chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư. 

Đề nghị các Sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan quan tâm phối hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                      

- Như trên; 

- Giám đốc sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC.   
 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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