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V/v tổ chức thực hiện Chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác bảo vệ rừng dịp
Tết Nguyên đán năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Công văn số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 của Văn phòng
Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán năm 2021, đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp,
các hoạt động: khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực
vật rừng khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự
nhiên; săn, bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng trái pháp
luật,... trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Công văn trên; chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất UBND
tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.
(Công văn số 273/VPCP-NN được gửi kèm theo qua iOffice).
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, CT, KHCN, TN&MT;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,
Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT (PVĐ).
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