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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN (THÀNH PHỐ)….. 

UBND XÃ (THỊ TRẤN) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do Hạnh phúc 

Số:      /TTr-UBND ..............., ngày..... tháng...... năm ...... 

Mẫu số 01 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định, phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ  

môi trường rừng phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng  

giai đoạn 2021 - 2025 của xã (thị trấn)....... 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo 

vệ rừng; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1307/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả kiểm kê rừng 

tỉnh Kon Tum năm 2014; số 1353/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 về 

việc phê duyệt Đề án điều chỉnh triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 1508/QĐ-UBND ngày 30 tháng 

12 năm 2019 phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh diện tích 03 loại rừng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp; trên cơ sở diện tích rừng được Nhà nước giao 

trách nhiệm quản lý, bảo vệ có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, Ủy ban nhân 

dân xã (thị trấn)........ đã xây dựng Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường 

rừng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 – 2025 của xã (thị 

trấn).... 

(có Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ công tác quản lý, 

bảo vệ rừng giai đoạn 2021 – 2025 gửi kèm theo Tờ trình này) 
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 Ủy ban nhân dân xã (thị trấn)........ kính trình Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Hạt Kiểm lâm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) 

.........phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ công 

tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 của xã (thị trấn)....... để UBND xã 

(thị trấn) có cơ sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (trình); 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch (trình); 

- Hạt Kiểm lâm (trình) 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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