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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số:2242 /KH-SNN

Điện Biên, ngày17 tháng11 năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2019 và kết
quả thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán (Cây hoa Ban) năm 2020
của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thực hiện Thông tư số
15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng
dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;
Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với số tiền
chưa xác định được đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng; văn bản số
2008/UBND-KTN ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tăng cường
chỉ đạo, tổ chức thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng trên địa bàn
toàn tỉnh;
Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả nghiệm thu
diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2019 và kết quả thực hiện kế
hoạch trồng cây phân tán (Cây hoa Ban) năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng
hộ huyện Mường Chà, với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm tra, giám sát diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế năm
2019 và kết quả giải ngân tiền trồng rừng thay thế bằng nguồn vốn Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng năm 2019; trên cơ sở báo cáo kết quả và hồ sơ nghiệm thu
của đơn vị kết hợp với kiểm tra thực địa (Đoàn công tác rút mẫu kiểm tra ngoài
thực địa);
- Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán (Cây hoa Ban)
năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà; trên cơ sở báo
cáo kết quả và hồ sơ nghiệm thu của đơn vị kết hợp với kiểm tra thực địa (Đoàn
công tác rút mẫu kiểm tra ngoài thực địa);
- Đánh giá chất lượng rừng trồng của các địa phương, đơn vị để tổng hợp,
báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định;
- Nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá
trình tổ chức thực hiện để làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả
trong công tác kiểm tra, giám sát của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đối với nội

dung trồng thay thế bằng nguồn vốn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy
định.
2. Yêu cầu
Việc kiểm tra, diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2019 và
trồng cây phân tán (Cây hoa Ban) năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ
huyện Mường Chà bằng nguồn vốn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phải được
thực hiện nghiêm túc, khách quan, hiệu quả và đúng theo quy định.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối với kiểm tra trồng rừng, chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2019
Kiểm tra hồ sơ: Trình tự, thủ tục các bước nghiệm thu, các bảng biểu trong
quá trình nghiệm thu, thủ tục thanh toán và các tài liệu liên quan.
Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền trồng thay thế năm 2019: Hồ sơ kế
toán và tài liệu có liên quan…
Kiểm tra ngoài thực địa, Đoàn công tác căn cứ hồ sơ nghiệm thu của đơn vị
để rút mẫu kiểm tra.
Xác định tính chính xác kết quả nghiệm thu của Ban Quản lý rừng phòng
hộ huyện Mường Chà.
2. Đối với trồng cây phân tán năm 2020.
Kiểm tra hồ sơ: Trình tự, thủ tục các bước nghiệm thu, các bảng biểu trong
quá trình nghiệm thu, thủ tục thanh toán và các tài liệu liên quan.
Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền trồng cây phân tán năm 2020: Hồ sơ
kế toán và tài liệu có liên quan…
Kiểm tra ngoài thực địa, Đoàn công tác căn cứ hồ sơ nghiệm thu của đơn vị
để rút mẫu kiểm tra đánh giá: Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, chủng loại cây
giống theo Kế hoạch số 1279/KH-SNN ngày 3/7/2020 của Sở Nông nghiệp và
PTNTvề kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây phân tán (Cây hoa Ban) trên
địa bàn huyện Mường Chà.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần:
- Sở Nông nghiệp và PTNT:
Ban Kiểm soát Quỹ: Đ/c Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ- Trưởng đoàn;
Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: 01 Đ/c Lãnh đạo, 01 Đ/c
Trưởng Bộ phận KTGS, 01 Đ/c Kế toán;
- Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà: Đ/c Lãnh đạo đơn vị, viên
chức kế toán và viên chức chuyên môn có liên quan;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan (do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện
Mường Chà mời tham gia kiểm tra ngoài thực địa).
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Từ ngày 18/11 - 21/11/2020;
- Địa điểm: Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà và địa
điểm các lô rừng trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2019 và địa điểm

trồng cây phân tán năm 2020 của đơn vị do Đoàn công tác rút mẫu kiểm tra
Mường Chà.
IV. KINH PHÍ
Các thành viên tham gia đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT, do
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thanh toán chế độ công tác phí theo quy định
hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban kiểm soát Quỹ chủ trì tổ chức triển khai kiểm tra kết quả nghiệm thu
diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2019 và kết quả giải ngân tiền
trồng rừng thay thế từ nguồn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên
năm 2019 của huyện Mường Chà; kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán
(Cây hoa Ban) năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà.
2. Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là đầu mối liên hệ địa điểm
công tác và bố trí phương tiện cho đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT,
phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác kiểm
tra việc trồng rừng thay thế, cây phân tán (Cây hoa Ban) của Ban quản lý rừng
phòng hộ Mường Chà.
3. Đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà bố trí địa điểm,
thành phần làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và tham
gia cùng đoàn kiểm tra đảm bảo thời gian và kế hoạch đề ra.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra kết quả nghiệm thu diện tích trồng, chăm
sóc rừng trồng thay thế năm 2019; kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây phân
tán (Cây hoa Ban) năm 2020 từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của Ban
Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân
có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện Kế hoạch để công tác
kiểm tra đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐQL Quỹ
- UBND huyện Mường Chà;
- Ban Kiểm soát Quỹ;
- Ban điều hanh Quỹ;
T/hiện
- Ban QLRPH huyện Mường Chà;
- Lưu: VT, QBVR.
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