
 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:         /SNN-QBVR Điện Biên, ngày        tháng     năm 2020 

    V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng trên địa bàn các huyện, 

thành phố thuộc lưu vực Nậm Núa. 

 

    Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ; 

- Ủy ban nhân dân các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông; 

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. 
 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Báo cáo số 352/BC-

QBVR ngày 28/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Sau khi xem xét, Sở 

Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát điều chỉnh bằng 

văn bản chỉnh sửa các sai khác về số hiệu lô, khoảnh, diện tích rừng giữa Quyết định 

và bản đồ giao đất, giao rừng của chủ rừng theo kết quả kiểm tra, đối chiếu của Quỹ 

tỉnh; văn bản điều chỉnh chuyển về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trước ngày 

20/11/2020.  

2. Thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông 

qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử đảm bảo công khai, 

minh bạch, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tại văn bản số 7533/BNN-TCLN ngày 09/10/2019 và chỉ đạo của UBND 

tỉnh Điện Biên về thực hiện chi trả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng không 

dùng tiền mặt. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã 

phường, các cơ quan chuyên môn phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

tuyên truyền, vận động các chủ rừng đủ điều kiện chi trả nhưng chưa có tài 

khoản ngân hàng, khẩn trương mở tài khoản để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

chi trả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

 3. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, các 

bên có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức truyên truyền và hướng dẫn cho 

các chủ rừng thuộc lưu vực Nậm Núa trên địa bàn một số xã của các huyện: Điện 

Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ có đủ điều kiện mở tài khoản 

ngân hàng để thực hiện chi trả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

(Có Báo cáo số 352/BC-QBVR ngày 28/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng kèm theo) 



 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan quan tâm, triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai, thực hiện 

nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo về Sở (qua Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng) để xem xét, xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;     

- UBND tỉnh (B/c);              

- Hội đồng quản lý Quỹ (B/c); 

- Chi cục Kiểm lâm (P/h); 

- UBND các xã thuộc lưu vực Nậm Núa: huyện Điện 

Biên, Điện Biên Đông, TP. Điện Biên Phủ; 

- Lưu: VT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Hải 
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