
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-NN                                      

V/v triển khai thực hiện Kết luận của 

Thứ trưởng Bộ nông Nghiệp và 

PTNT Lê Quốc Doanh tại hội nghị 

“Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ 

ngành Nông Nghiệp chế biển gỗ xuất 

khẩu”. 

  

            Như Thanh, ngày      tháng       năm 2022 

          Kính gửi:  

                   - Các phòng, ngành chức năng cấp huyện 

                            - Ủy ban nhân dân 14 xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2576/SNN&PTNT-KL ngày 30/6/2022 của Giám 

đốc sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Kết luận 

của Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh tại Hội Nghị “phát 

triển vùng nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu” 

(có Thông báo kết luận gửi kèm). 

 Chủ tịch UBND huyện Như Thanh yêu cầu:  

- UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi; 

Thông báo Kết luận của thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh Tại 

Hội nghị về việc “phát triển vùng nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến 

gỗ xuất khẩu” để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện theo quy định. 

 

- Giao các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện các nội 

dung sau: 

+ Phòng Văn hóa thông tin thực hiện đăng tải nội dung Thông báo kết luận 

của thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh tại Hội nghị; trên Cổng 

thông tin điện tử của huyện để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện. 

+ Phòng Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện của 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND huyện, tiếp 

thu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có). 

 + Hạt kiểm lâm tham mưu cho UBND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát 

công tác sản xuất, sử dụng giống cây trồng Lâm nghiệp có chất lượng cao để trồng 

rừng, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về UBND huyện theo quy định. 

+ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện: Tăng cường xây dựng các mô hình 

khuyến nông về liên kết trồng rừng gỗ lớn, tổng kết đánh giá và nhân rộng các mô 

hình mang lại hiệu quả cao. 



 Trên cơ sở nội dung công văn yêu cầu UBND các xã, thị trấn, phòng Nông 

nghiệp & PTNT, Phòng văn hóa và thông tin, Hạt kiểm lâm huyện, Trung tâm 

DVNN và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT.    

 

 

 

                                                                                      Hàn Văn Huyên 
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