UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:401/SNN-QBV&PTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Về việc đề nghị đăng tải dự thảo
Quyết định quy phạm pháp luật

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn
bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Thực hiện Văn bản số 3840/UBND-NLN ngày 30/12/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Quyết định quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm
ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Sở Thông tin
và Truyền thông đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định nêu trên lên Cổng thông tin
điển tử tỉnh Tuyên Quang, mục góp ý dự thảo văn bản để lấy ý kiến tham gia
của các cơ quan, tổ chức, nhân dân và tổng hợp ý kiến tham gia gửi Sở Nông
nghiệp và PTNT trước ngày 25 tháng 4 năm 2020 (Tài liệu đăng tải gồm: Dự
thảo Tờ trình UBND tỉnh, dự thảo Quyết định)
Rất mong nhận được quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
(để
- Trang TTĐT SNN; đăng tải)
- Lưu: VT, QBVPTR

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn
thôn
26-03-2020 08:44:01 +07:00

Mai Thị Hoàn

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày tháng 12 năm 2019

/SNN-QBV&PTR

V/v tham gia ý kiến về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm
ứng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Kính gửi:
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam;
- Các Sở: Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Lâm Bình,
Na Hang, Chiêm Hóa;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình (đại diện chủ
rừng là tổ chức);
- UBND các xã: Xuân Lập thuộc huyện Lâm Bình;
UBND Thị Trấn Na Hang huyện Na Hang; UBND xã
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Phú Bình huyện Chiêm Hóa (đại diện UBND các xã
có diện tích rừng cung ứng DVMTR).
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 Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi
trường rừng năm 2019;
Căn cứ Văn bản số 110/VFF-BĐH ngày 23/7/2019 của Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng Việt Nam về việc tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các
chủ rừng;
Thực hiện Văn bản số 3584/UBND –NLN ngày 06/12/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại
Tờ trình số 167/TTr-SNN ngày 02/12/2019,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tam mưu đề xuất số lần tạm ứng,
tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ
thể như sau:
1. Số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng: 1 lần/năm (sau khi Kế

hoạch thu, chi hàng năm được phê duyệt).
2. Tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng: Tối đa 70% số tiền chi trả
cho bên cung ứng DVMTR được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại kế hoạch
thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm theo quy định.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục
kính gửi xem xét, cho ý kiến bằng văn bản vào nội dung đề xuất về số lần tạm
ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp, trình UBND
tỉnh ban hành theo quy định, quá thời gian trên cơ quan, đơn vị nào không có
văn bản tham gia ý kiến thì được coi là đồng ý với nội dung đề xuất./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như kính gửi (đề nghị tham gia ý kiến);
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT;
- Quỹ BV&PTR
- Lưu: VT.

Mai Thị Hoàn
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