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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3012 /QĐ-UBND

Nậm Pồ, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Công bố hiện trạng rừng huyện Nậm Pồ năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;
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 trưởng Hạt Kiểm lâm huyện tại Tờ trình số 187/TTrKL ngày 21/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hiện trạng rừng huyện Nậm Pồ đến ngày 31/12/2020,
như sau:
1. Diện tích đất có rừng: 63.350,09 ha, trong đó:
a) Rừng tự nhiên: 63.226,64 ha.
b) Rừng trồng: 123,45 ha.
2. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ là 63.350,09
ha, tỷ lệ che phủ là 42,4%.
(Chi tiết số liệu tại Phụ biểu 01, 02, 03, 04 kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm sau khi Công bố hiện trạng rừng
1. Hạt Kiểm lâm huyện
a) Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả theo dõi diễn biến rừng của
huyện Nậm Pồ gửi Chi cục Kiểm lâm theo quy định.
b) Quản lý, lưu trữ kết quả theo dõi diễn biến rừng của các xã thuộc huyện
Nậm Pồ theo quy định.
c) 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 và cập nhật
diễn biến rừng những năm tiếp theo.
2. Ủy ban nhân dân các xã

2
a) Quản lý, lưu trữ kết quả theo dõi diễn biến rừng của xã theo quy định.
b) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định
của Luật Lâm nghiệp.
c) Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm và cập nhật diễn biến rừng
những 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, Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
Báo cáo
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- LĐ. UBND huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện;
- Lưu: VT, KL.
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