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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuần Giáo, ngày 22 tháng 9 năm 2021

V/v làm việc một số nội dung liên
quan đến công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng, công tác chi
trả dịch vụ môi trường rừng trên
địa bàn huyện Tuần Giáo.

Căn cứ Văn bản số 2213/SNN-LN ngày 22/9/2021 của Sở Nông nghiệp và
PTNT tỉnh Điện Biên về việc làm việc một số nội dung liên quan đến công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng
trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
UBND huyện Tuần Giáo tổ chức làm việc với Đoàn công tác Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, cụ thể:
1. Thời gian, địa điểm
- 14h00 ngày 23/9/2021, Đoàn làm việc với UBND huyện Tuần Giáo và
các phòng ban chuyên môn liên quan của huyện tại phòng họp tầng 2 Trụ sở
HĐND&UBND huyện Tuần Giáo.
- Sáng ngày 24/9/2021, Đoàn kiểm tra thực địa diện tích trồng rừng phòng
hộ, trồng rừng thay thế (BQLRPH huyện bố trí địa điểm kiểm tra).
- Chiều ngày 24/9/2021, Đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ
Tuần Giáo (BQLRPH huyện bố trí địa điểm làm việc).
2. Thành phần
- Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Thành phần của huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; đại diện Lãnh
đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Hạt
kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo, Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình.
- Thành phần làm việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuần Giáo do
BQLRPH huyện mời và bố trí Hội trường, chuẩn bị nội dung báo cáo.
3. Nội dung
- Kiểm tra công tác trồng rừng phòng hộ, trồng rừng thay thế năm 2021
trên địa bàn huyện do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thực hiện.
- Làm việc, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp
trong thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND
ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh.
- Thống nhất xây dựng chỉ tiêu, cơ cấu các loại đất lâm nghiệp giai đoạn
2021-2030 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số
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2888/UBND-KTN ngày 01/9/2021 và dự kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại
văn bản số 2073/SNN-LN ngày 07/9/2021.
- Thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chi trả dịch vụ môi
trường rừng trên địa bàn huyện (điều chỉnh thông tin trên Quyết định giao rừng
của các chủ rừng được hưởng tiền chi trả DVMTR thuộc các thôn, bản sáp nhập,
đổi tên theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh;
điều chỉnh các thông tin có sự sai khác giữa Quyết định giao đất, giao rừng với
bản đồ giao đất, giao rừng; giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc mở tài khoản
nhận tiền chi trả DVMTR đối với chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình).
Lưu ý: UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp & PTNT làm đầu mối,
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu
liên quan; bố trí địa điểm kiểm tra thực địa trồng rừng phòng hộ, trồng rừng
thay thế và tổng hợp, báo cáo, đề xuất, kiến nghị các nội dung cụ thể về công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn
huyện để thống nhất tại buổi làm việc.
Các đại biểu tham gia nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định.
Văn bản này thay cho giấy mời, trường hợp có sự thay đổi, giao Văn
phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các đồng chí qua điện thoại.
UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND;
- Các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp &
PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Hạt
kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ
huyện Tuần Giáo, Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình.
- Lưu VT.
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