
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH THÀNH Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN 

V/v triển khai quyết định công 

bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị  bãi bỏ lĩnh 

vực Lâm nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và PTNT, UBND cấp 

huyện tỉnh Thanh Hóa. 

          Thạch Thành, ngày       tháng 8 năm 2020. 

 

   Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ 

lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT/ 

UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá.  

Để nắm rõ các nội dung và thực hiện tốt thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Lâm nghiệp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định 

số 3484/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về nội dung công bố Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và PTNT/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá đến cán bộ, 

công chức, cán bộ chuyên môn, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thông qua các 

cuộc họp giao ban tại xã, thôn và qua hệ thống loa truyền thanh để cán bộ và 

người dân biết và thực hiện (có Quyết định số 3484/QĐ-UBND gửi kèm). 

 2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với Văn phòng UBND 

huyện niêm yết tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Quyết định 

số 3484/QĐ-UBND; tham mưu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng 

theo quy định.   

 Yêu cầu Trưởng các phòng ban UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 
- Phòng NN&PTNT; 
- Lưu VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thảnh 
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