SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q NGÃI
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 644 /CCKL-SDR

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ
Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp nhận Hồ sơ của
Doanh nghiệp tư nhân Thành Tâm, địa chỉ: xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi.
Mã hồ sơ: 000.00.35.H48-210906-0008 (hồ sơ kèm theo giấy tiếp nhận hồ
sơ và hẹn trả kết quả; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ).
Qua xem xét, Chi cục Kiểm lâm tỉnh có ý kiến như sau:
1. Chuyển trả lại hồ sơ cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Tâm.
2. Lý do: Tại nội dung đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và
báo cáo kỹ thuật nguồn giống của Doanh nghiệp đăng ký công nhận nguồn giống
cho cây giống (Lim xanh, Muồng đen) phục vụ trồng rừng, đối tượng này không
phù hợp với quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối tượng công nhận nguồn giống cây
trồng lâm nghiệp theo quy định gồm có: vườn giống; rừng giống trồng; rừng
giống chuyển hóa, lâm phần tuyển chọn; cây trội, vườn cây đầu dòng cung cấp
vật liệu ghép; vườn cây đầu dòng cung cấp hom).
Kính mời (Ông/bà) Doanh nghiệp tư nhân Thành Tâm đến tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận lại hồ sơ.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)./.
Nơi nhận:
- DNTN Thành Tâm;
- Trung tâm phục vụ HCC/
Bộ phận tiếp nhận và trả KQ;
- Sở NNPTNT Q Quảng Ngãi (B/c);
- LĐ CCKL Quảng Ngãi;
- Lưu VT, nkp74.
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