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QUYẾT ĐỊNH 

Giao trách nhiệm quản lý rừng cho Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè  

để hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG NHÉ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 

quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; 

Căn cứ Công văn số 2151/UBND-KTN ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt phương quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, 

chưa cho thuê do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý để hưởng chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng; Công văn số 2747/SNN-CCKL ngày 04/10/2018 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thẩm 

định hồ sơ, phê duyệt quyết định giao trách nhiệm quản lý rừng chưa giao, chưa 

cho thuê cho Ủy ban nhân dân cấp xã để hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng; 

Xét Báo cáo số 280/BC-HKL ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hạt Kiểm 

lâm huyện Mường Nhé về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và xác định hiện 

trạng rừng đề nghị giao trách nhiệm quản lý rừng cho UBND xã Nậm Kè để 

hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao cho Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè thực hiện trách nhiệm 

quản lý rừng đối với 887,54 ha rừng (gồm 669,41 ha rừng phòng hộ; 218,06 ha 

rừng sản xuất và 0,07 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng) tại khoảnh 18 thuộc 

thiểu khu 174, các khoảnh 11, 12 thuộc tiểu khu 178, các khoảnh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 thuộc tiểu khu 414A; sử dụng vào mục đích quản lý, bảo vệ rừng 

để hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (Có biểu tổng hợp và bản 

đồ kèm theo quyết định này). 

Thời hạn thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và được hưởng chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng kể từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Nhà 



nước giao đất, giao rừng cho chủ rừng hoặc khi nhà nước chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng được 

giao trách nhiệm quản lý đúng mục đích theo các quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp. 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Hạt kiểm lâm huyện Mường 

Nhé chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 

1. Thông báo cho Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè được giao trách nhiệm 

quản lý rừng thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật. 

2. Trao Quyết định giao trách nhiệm quản lý rừng cho Ủy ban nhân dân 

xã Nậm Kè. 

3. Phân công đại diện lãnh đạo Hạt kiểm lâm và chỉ đạo công chức Kiểm 

lâm địa bàn xã Nậm Kè bàn giao rừng trên thực địa cho Ủy ban nhân dân xã 

Nậm Kè. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Hạt trưởng Hạt Kiểm 

lâm; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan; các tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình có liên quan 

và Uỷ ban nhân dân xã Nậm Kè chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; 

 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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