
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:             /BNN-TCLN 
V/v xin ý kiến về Đề án Nâng cao năng lực 

cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác 

quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng giai đoạn 2021-2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

Hà      

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

…………………………………………………………………….. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại 

Văn bản số 3664/VPCP-NN ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, trong 

đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện “Đề án Nâng 

cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 – 2030”, trình Thủ tướng Chính phủ 

trong Quý IV năm 2021. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành dự thảo Đề án 

Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ. (tài liệu gửi kèm theo gồm, Dự thảo: Đề án, Tờ trình, Quyết 

định phê duyệt đề án và Văn bản số 3664/VPCP-NN ngày 01/6/2021 của Văn 

phòng Chính phủ). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý Bộ/Cơ 

quan tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án nêu trên, văn bản góp ý đề 

nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ số 02, phố Ngọc 

Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, file mềm gửi về hộp thư điện tử: 

fpd@kiemlam.org.vn trước ngày 30/10/2021 để tổng hợp.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự phối hợp 

của Quý Bộ/Cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Lưu: VT, TCLN. 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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