
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

–––––– 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––––– 
Số:            /UBND-KTTH 

V/v chấp thuận chủ 

trương tiếp tục duy trì 

hoạt động của Chốt liên 

ngành đặt tại Tiểu khu 204 

lâm phần của Ban quản lý 

rừng phòng hộ ven biển 

Thuận Nam 

Ninh Thuận, ngày        tháng 01  năm 2021 

 
                                   Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  
 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 

19/SNNPTNT-TTr ngày 06/01/2021 về việc tiếp tục duy trì hoạt động của Chốt liên 

ngành đặt tại Tiểu khu 204 lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển 

Thuận Nam, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Chấp thuận chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Chốt liên ngành đặt 

tại Tiểu khu 204 lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam 

theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 

19/SNNPTNT-TTr ngày 06/01/2021. Kinh phí hoạt động của Chốt liên ngành thực 

hiện theo nội dung đã được phân bổ tại Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng 

cháy, chữa cháy rừng và truy quét chống phá rừng tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 

2. Căn cứ nội dung trên, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai các thủ tục liên quan tiếp theo đảm bảo đúng quy định pháp luật nhà nước hiện 

hành./.  
 

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- Các Sở, ngành: TC, KBNN tỉnh; 

- UBND huyện Thuận Nam; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- BQLRPHVB Thuận Nam; 

- VPUB: CVP, KTTH, TCD-NC, VXNV; 

- Lưu: VT.    NQH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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