
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NN 
V/v góp ý vào dự thảo Tờ trình, Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Quy định mức 

thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây 

đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với 

cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, 

cây lâm nghiệp và cây mẹ (cây trội), 

vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Cao Lộc, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 

Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 1423/SNN-TTBVTV, ngày 02/8/2021 của Sở Nông 

nghiệp&PTNT tỉnh về việc góp ý vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND 

tỉnh Quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu 

dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp và cây mẹ (cây 

trội), vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện Cao Lộc đã nghiên cứu và nhất trí dự thảo Tờ trình của Sở 

Nông nghiệp&PTNT, UBND tỉnh Lạng Sơn, Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy 

định mức thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối 

với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp và cây mẹ (cây trội), 

vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn xem xét 

tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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