
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH 
V/v thực hiện báo cáo kết quả quản 

lý, bảo vệ rừng cung ứng DVMTR 

6 tháng đầu năm 2021 

    Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

          - Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; 

- Ban trồng rừng NLG Miền Nam; 

          - Ủy ban nhân dân các xã: Đắk Ang, Đắk Dục,  

  Đắk Nông, Đắk Kan, Sa Loong. 
  

 

Thực hiện Công văn số 201/QBVPTR-KHKT ngày 01/6/2021 của Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng về việc báo cáo kết quả quản lý, bảo vệ rừng cung ứng 

DVMTR 6 tháng đầu năm 2021 (có văn bản, đề cương, biểu mẫu gửi kèm theo); Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã: Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Kan, Sa 

Loong, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện: 

- Tiến hành rà soát kết quả quản lý, bảo vệ rừng cung ứng DVMTR 6 tháng 

đầu năm 2021. 

- Tổng hợp số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR đến ngày 30 tháng 6 năm 

2021 và báo cáo kết quả theo đề cương và mẫu biểu số 01, 02 kèm theo tại Văn 

bản số 201/QBVPTR-KHKT ngày 01/6/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

(bao gồm: diện tích rừng tự quản lý bảo vệ và diện tích rừng khoán được cập nhật 

đến từng lô, khoảnh, tiểu khu). 

- Trường hợp có biến động (tăng hoặc giảm) về diện tích rừng cung ứng 

DVMTR thì cung cấp file bản đồ chi trả DVMTR 6 tháng đầu năm 2021 và các tài 

liệu kèm theo về biến động diện tích rừng (quyết định thu hồi, giao đất hoặc các 

biên bản xử lý vi phạm,......và các giấy tờ khác có liên quan). 

2. Hạt Kiểm lâm huyện (Ban chi trả DVMTR huyện) tham mưu UBND 

huyện: 

- Tiến hành rà soát kết quả quản lý, bảo vệ rừng cung ứng DVMTR 6 tháng 

đầu năm 2021. 

- Tổng hợp số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR đến ngày 30 tháng 6 năm 

2021 của từng chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và báo cáo 

kết quả theo đề cương và mẫu biểu 03 kèm theo tại Văn bản số 201/QBVPTR-

KHKT ngày 01/6/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (phải cập nhật đến từng 

lô, khoảnh, tiểu khu). 

- Trường hợp có biến động (tăng hoặc giảm) về diện tích rừng cung ứng 

DVMTR của từng chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thì cung 

cấp file bản đồ chi trả DVMTR 6 tháng đầu năm 2021 và các tài liệu kèm theo về 



 

 

biến động diện tích rừng (quyết định thu hồi, giao đất hoặc các biên bản xử lý vi 

phạm,......và các giấy tờ khác có liên quan). 

3. Đề nghị các đơn vị, địa phương hoàn thành và gửi báo cáo về Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh(1) trước ngày 10 tháng 7 năm 2021 và gửi file điện tử về 

địa chỉ Email: phongkehoachkythuatpdf@gmail.com.  

Ghi chú: Báo cáo của các xã, các đơn vị chủ rừng đề nghị đồng gửi về Hạt 

Kiểm lâm huyện để theo dõi, tổng hợp. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT (biết); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Nguyễn Văn Việt 

 

                                                 
(1)  Địa chỉ: số 11, đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
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