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Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021 

V/v xem xét, xử lý kiến nghị của 

UBND tỉnh Yên Bái về chủ trương 

lập Đề án xây dựng Khu LN ứng 

dụng công nghệ cao.  

 

 

Kính gửi:  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 03/TTr-

UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc xin chủ trương lập “Đề án xây dựng 

khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” (xin gửi bản 

chụp văn bản kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến 

như sau: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ:   

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng trung du và miền núi 

phía Bắc xem xét, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản 

nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những 

nội dung vượt thẩm quyền.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTg CP, PTTg Trịnh Đình Dũng; 
- UBND tỉnh Yên Bái; 
- UBND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,   
   các Vụ: PL, CN, KTTH, QHĐP; 
- Lưu: VT, NN (02) PMC.                  
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