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Kính gửi: Các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
  

Thực hiện tinh thần Công văn số 715/UBND-TH ngày 08 tháng 02 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 12/NQ-

CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về kết luận tại Phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 01/2022 (đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-CP), lãnh đạo Sở 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và 

tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ chủ 

động triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND thành 

phố chỉ đạo những vấn đề phát sinh, vướng mắc, vượt thẩm quyền trong quá 

trình triển khai thực hiện (nếu có). 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên, yêu cầu Trưởng các phòng và Thủ trưởng 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ 

THAO 

VĂN PHÒNG SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày  08  tháng  02  năm 2022 

 

PHIẾU TRÌNH 

V/v rà soát kiện toàn thành viên tham gia BCĐ Chiến lược phát triển  

lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Kính gửi: Anh Phạm Tấn Xử – Giám đốc Sở 

  

 Theo tinh thần Công văn số 411/SNN-CCKL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, kiện toàn thành viên tham gia 

Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 tầm 

nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó, yêu cầu các Sở, ban, 

ngành, đơn vị liên quan rà soát xác nhận lại thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và có 

văn bản xác nhận gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố ban hành quyết định kiện toàn.  

Tháng 7 năm 2021, được sự thống nhất của Giám đốc Sở, Văn phòng Sở đã tham 

mưu Giám đốc Sở ký văn bản cử ông Hà Vỹ - PGĐ Sở tham gia làm thành viên Ban Chỉ 

đạo tại văn bản số 1723/SVHTT-VP ngày 05 tháng 7 năm 2021 gửi Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng để tổng hợp và báo cáo (đính kèm) 

Trên tinh thần đó, Văn phòng tiếp tục tham mưu văn bản xác nhận thành viên Ban 

Chỉ đạo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp theo yêu cầu (đính kèm dự 

thảo văn bản). 

Văn phòng Sở kính trình Giám đốc Sở./.      

                               

Người trình 

           

 

   Trương Thị Quỳnh Trang                                                                       

 

Ý kiến của Giám đốc Sở 
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