
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

Số:            /SNNPTNT-KH Ninh Thuận, ngày          tháng 5 năm 2021  

Về việc trả lời ý kiến  

phản ánh của người dân. 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Nhận Công văn số 1095/STTTT-TTCNTTTT ngày 19/5/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của người dân. Thông qua 

chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng thông tin điện tử tỉnh, nội dung: “Tôi là người 

con của tỉnh Ninh Thuận, vô tình lướt Facebook - Trang của một tổ chức cộng 

đồng ủng hộ trồng rừng trên núi khu vực Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Xin cho 

tôi biết: Tôi làm thế nào để góp một phần nhỏ công sức cho tỉnh nhà việc làm ý 

nghĩa này mà không phải lo mình có bị lừa không?. Vì tôi có đến địa chỉ của 

trang tổ chức cộng đồng để xác nhận nhưng không có, gọi điện thì họ không nghe 

máy, tôi rất ủng hộ việc làm ý nghĩa này cho nơi mình sinh ra và lớn lên.”. 

Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:  

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thuận Nam đang chuẩn bị triển khai hạng mục 

trồng rừng mới, nâng cấp rừng trồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Đây là một phần 

trong dự án ““Forest Symphony - Giao hưởng rừng xanh” do Quỹ hỗ trợ phát 

triển cộng đồng sống bền vững huy động nguồn vốn và phối hợp với Ban quản lý 

rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam thực hiện. 

Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững được Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ tại Quyết định số 2470/QĐ-BNV ngày 

07/11/2018; công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững tại Quyết định số 

529/QĐ-BNV ngày 04/7/2019. 

Về địa chỉ, thông tin của Quỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững: 

Lầu 6, số 67 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP. HCM; thời gian làm việc: 

09 giờ 00 - 17 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu; số điện thoại: 0914191513; 

Wedsite: https://song.org.vn/hanh-phuc-xanh/; Email: info@song.org.vn. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông để chuyển câu trả lời kịp thời đến cho người dân./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở (T.N.Hiếu); 

- BQLRPHVB Thuận Nam; 

- Lưu: VT, KH. NC  

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Trần Ngọc Hiếu 
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