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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG NHÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Nhé, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Số: 1620 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố hiện trạng rừng huyện Mường Nhé năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG NHÉ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi
diễn biến rừng;
Xét đề nghị của Hạt Kiểm lâm huyện tại Tờ trình số 226/TTr-HKL ngày
24/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hiện trạng rừng huyện Mường Nhé đến ngày 31/12/2020
như sau:
1. Diện tích tự nhiên huyện Mường Nhé: 156.908,13 ha. Diện tích đất có
rừng: 83.098,34 ha, trong đó:
- Rừng tự nhiên: 81.550,51 ha.
- Rừng trồng: 1.547,83 ha
2. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ rừng là
83.098,34 ha, tỷ lệ che phủ là 52,96 %
(chi tiết số liệu tại phụ biểu số 01,02,03, 04 kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị sau khi công bố hiện
trạng rừng:
1. Hạt Kiểm lâm huyện
- Tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả theo dõi diễn biến rừng
của huyện Mường Nhé gửi Chi cục Kiểm lâm theo quy định;
- Quản lý lưu trữ kết quả theo dõi diễn biến rừng của huyện và các xã
thuộc huyện theo quy định;
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- Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để tham mưu UBND huyện thực hiện
chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn
biến rừng các năm tiếp theo.
2. Ủy ban nhân dân các xã
- Quản lý lưu trữ kết quả theo dõi diễn biến rừng của xã theo quy định.
- Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định
của Luật Lâm nghiệp.
- Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm
tiếp theo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- LĐ UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.
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