
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1666 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày   11  tháng  10  năm  2019 
V/v báo cáo tình hình triển khai  

Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 
 

 

Kính gửi:  - Chi cục Kiểm lâm; 

- Các Ban quản lý rừng phòng hộ LVS Bến Hải, 

Hướng Hóa-Đakrông, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

Thực hiện kế hoạch giám sát triển khai thực hiện Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính Phủ và Nghị quyết số 10/2018/NQ-

HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (ban hành kèm theo Quyết 

định số 300/QĐ-HĐND ngày 9/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, 

Sở Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau: 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện các 

hoạt động từ năm 2016 đến năm 2019, yêu cầu các Các Ban quản lý rừng phòng 

hộ LVS Bến Hải, Hướng Hóa-Đakrông, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa báo cáo tình 

hình thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ tại 

đơn vị theo đề cương báo cáo kèm theo, gửi về Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp 

trước ngày 16/10/2019. 

- Giao Chi cục kiểm lâm tổng hợp, báo cáo theo đề cương báo cáo kèm 

theo trên phạm vi quản lý của ngành. Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT  

trước ngày 18/10/2019 để phục vụ nội dung làm việc của Đoàn giám sát./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe  
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