
          UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      V/v Tham vấn ý kiến các bên liên quan về 

A Thông tin đơn vị/cá nhân cho ý kiến

1 Tên đơn vị/cá nhân

2 Địa chỉ:

3 Số điện thoại: 5 Fax:

4 Người đánh giá: 6 Chức vụ:

B Ý kiến tham khảo

I Tốt Vừa phải Chưa tốt

1 Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương/tỉnh nhà

2 Góp phần tạo việc làm cho cư dân địa phương.

3 Hỗ trợ địa phương, cộng đồng thôn các hoạt động phúc lợi xã hội

4 Tác động của hoạt động khai thác rừng đối với địa phương

5 Cải thiện môi trường thông qua các hoạt động trồng rừng 

6 Góp phần tạo môi trường cảnh quan đẹp cho tỉnh nhà

7

8 Hỗ trợ các đơn vị lâm nghiệp khác trong các hoạt động QLBVR

9 Quan điểm chung của bạn về Công ty chúng tôi.

10 Ý kiến khác: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

II Một số tồn tại 

Nêu quan điểm của quý cơ quan/cá nhân bằng bảng viết tay vào phần này

III Nội dung đề nghị công ty thực hiện

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(mẫu phiếu số 1)

    CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

          LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG

               Số:      /CTLNTP-KHKT Thừa Thiên Huế, ngày ...... tháng ...... năm 2021

phương án QLRBV năm 2021

....... ...........……..ngày ……tháng ….năm 2021

                                                      Cá nhân, đơn vị phản hồi ý kiến

                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá chung về các hoạt động của Công ty TNHHNN 

MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Kích thích phong trào trồng rừng và áp dụng tiến bộ khoa học 

trong lĩnh vực lâm nghiệp

(Đánh dấu (X) vào ô bên cạnh để nêu ý kiến của mình về nội dung nêu trên. Những nội dung chưa tốt hoặc không tốt 

được mô tả chi tiết bằng viết tay ở mục 2 của phần này)


