UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1004 /SNN-QBVR

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Điện Biên, ngày 28 tháng 5 năm 2020

V/v thống nhất số liệu Dự án Xây dựng hệ
thống thông tin chi trả DVMTR tỉnh Điện Biên.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng.
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu dự án Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR) tỉnh Điện Biên;
Theo Báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, đến nay, đơn vị tư
vấn Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và y Nguy n đã hoàn
thành việc ch ng xếp các loại ản đ : Quy hoạch 3 loại rừng; ản đ giao đất,
giao rừng; ản đ theo d i di n iến rừng năm 201 ; ản đ lưu vực. Đ ng thời,
tiến hành đối chiếu v i ản đ và số liệu chi trả D M
năm 2019 do Quỹ Bảo
vệ và hát triển rừng tỉnh Điện Bi n cung cấp.
Để có cơ sở để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả dự án Xây dựng Hệ thống thông tin chi
trả DVMTR tỉnh Điện Bi n. ở Nông nghiệp và N đề nghị Ủy an nh n d n
các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối h p, tạo điều kiện
để đơn vị tư vấn, thống nhất số liệu thông tin của các chủ rừng tr n địa bàn, đảm
bảo tính chính xác, khách quan. (Kế hoạch triển khai cụ thể ở các xã, phường,
thị trấn, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng đơn vị tư vấn sẽ liên hệ trực
tiếp và thống nhất với UBND các huyện, thành phố, thị xã).
ở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Ủy an nh n d n các huyện, thị xã,
thành phố, các đơn vị có liên quan tạo điều kiện cho đơn vị tư vấn, làm việc
thống nhất số liệu Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin chi trả DVMTR tỉnh
Điện Biên./.
Nơi nhận

GIÁM ĐỐC

- Như tr n;
- Lưu: VT, QBVR.
Ký bởi Sở Nông nghiệp và Phát
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