
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 
Về việc đề nghị khẩn trương thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tăng cường 

thực hiện chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng  

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn: số 2392/UBND-NNTN 

ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; số 2896/UBND-NNTN ngày 06 tháng 8 năm 

2020 về việc tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên 

địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1478/UBND-TH ngày 

07/7/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, 

Công văn số 1792/UBND-TH ngày 07/8/2020 về việc tăng cường thực hiện chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện và Công văn số 

2190/UBND ngày 18/9/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện đã giao Hạt 

Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 

các xã: Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông và các đơn vị có liên quan hướng dẫn 

UBND các xã triển khai thực hiện; tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực 

hiện gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum trước ngày 30 tháng 9 

năm 2020.  

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chưa triển khai thực hiện để Quỹ bảo vệ và 

Phát triển rừng tiếp tục có Công văn số 399/QBVPTR-TCKT ngày 12 tháng 10 

năm 2020 đề nghị khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa 

bàn tỉnh(có văn bản gửi kèm theo); 

 Để có cơ sở tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả thực hiện thực hiện chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện và Ủy ban nhân 

dân các xã trên địa bàn huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục 

triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

1478/UBND-TH ngày 07/7/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng và Công văn số 1792/UBND-TH ngày 07/8/2020 về việc 

tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 

huyện. 
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 2. Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các xã: Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông và các đơn vị có liên quan 

hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện; tham mưu UBND huyện báo cáo kết 

quả thực hiện gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum trước ngày 16 

tháng 10 năm 2020 theo quy định. Đơn vị nào để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến 

tiến độ báo cáo phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND 

huyện. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN & PTNT(p/h); 

- CVP, các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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