
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1719  /SNN- KHTC 

V/v lập phương án chi tiết chuyển đổi         

rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang 

quy hoạch phát triển rừng sản xuất. 

Quảng Trị, ngày  18  tháng  10  năm 2019 

 

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

 

Thực hiện Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt hiệu chỉnh số liệu diện tích chuyển đổi đất, 

rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến cụ thể như sau:  

Căn cứ số liệu hiệu chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định này, đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty 

lâm nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang có diện tích chuyển đổi khẩn trương lập 

Phương án chi tiết chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang 

quy hoạch phát triển rừng sản xuất của từng địa phương, đơn vị gửi về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 30/10/2019 để tổ chức thẩm 

định trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện để các địa phương có kế hoạch 

phân bổ đất đai cho các hộ gia đình phát triển sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.   

 

Nơi nhận:                                                                             

- Như trên;  

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC.                                                                              

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe  
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