
   Kính gửi: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QCP-QBVR-CCKL ngày 04/01/2019 

giữa Quỹ bảo vệ và phát triển rừng với Chi cục Kiểm lâm về việc phối hợp thực 

hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ đề nghị của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại các Công văn: số 

343/QBVR-BĐH ngày 29/9/2022; số 352/QBVR-BĐH ngày 03/10/2022; số 

367/QBVR-BĐH ngày 11/10/2022. 

Chi cục Kiểm lâm xác nhận đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, 

thành phố
1
 cung cấp kết quả theo dõi diễn biến rừng 6 tháng đầu năm 2022 cho 

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng xác định diện tích 

rừng đủ điều kiện tạm ứng tiền Chi trả DVMTR cho 03 chủ rừng là tổ chức, cụ thể: 

STT Tên chủ rừng Diện tích cung ứng DVMTR (ha) 

1 
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Mường Nhé 
35.921,14 

2 
Ban quản lý rừng phòng hộ huyện 

Mường Chà 
7.303,76 

3 
Ban quản lý rừng phòng hộ huyện 

Tuần Giáo 
8.339,476 

Trên đây là nội dung xác nhận diện tích rừng nằm trong lưu vực sông Đà đủ 

điều kiện tạm ứng tiền DVMTR năm 2022 đối với các chủ rừng là tổ chức của Chi 

cục Kiểm lâm./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lãnh đạo CCKL; 

- Lưu: VT, QLBVR.  

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Toàn 

 

                                           
1
 Công văn số 628/CCKL-QLBVR ngày 08/7/2022 về việc phúc đáp công văn số 231/QBVR-BĐH ngày 04/7/2022 

của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CCKL-QLBVR 

V/v xác nhận diện tích rừng đủ điều 

kiện tạm ứng tiền DVMTR năm 

2022 đối với các chủ rừng là tổ chức 

Điện Biên, ngày         tháng 10 năm 2022 
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