
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền Nghị định số 27/2021/NĐ-CP 

ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

giống cây trồng lâm nghiệp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi :   

- UBND các huyện, Thị xã, Thành phố; 

- Báo Phú Yên; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

 

 Căn cứ công văn số 625/SNN-KL, ngày 07/4/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 

25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định về quản lý 

giống cây trồng lâm nghiệp (sau đây viết chung là Nghị định số 27/2021/NĐCP), có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan Báo, Đài địa phương, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị chuyên môn có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền theo đề nghị của Tổng Cục Lâm 

nghiệp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 

của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp với các hình thức phù hợp với 

điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng nhóm đối tượng trên địa bàn, 

thông qua hoạt động lồng ghép với các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về kiến thức 

pháp luật mới nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho người dân và đảm bảo công tác 

triển khai thực hiện Nghị định nói trên đồng bộ, thống nhất và hiệu quả (đính kèm 

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, tổ chức tuyên truyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, Tx, Tp; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Trung tâm CNTT và TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

           GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

 

 

          Trần Thanh Hưng 
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