
 

 

    BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:            /BNN-TCLN 
V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

 

Kính gửi: ......................................................................... 

 

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

523/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; để cụ thể hóa các nhiệm vụ, định hướng và 

giải pháp trong Chiến lược; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần ưu tiên 

thực hiện Chiến lược đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng bộ, kịp thời và thống 

nhất; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 (xin gửi kèm). 

Để hoàn thiện, ban hành Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược. 

Văn bản tham gia góp ý của các Bộ, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 31/5/2021 theo địa chỉ: Tổng cục Lâm nghiệp, số 02, 

Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 02437.349.657. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được các ý kiến 

tham gia của các đơn vị, địa phương./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để góp ý); 

- Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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