
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số:          /UBND-NLN

V/v triển khai thực hiện Chương

trình phát triển lâm nghiệp bền
vững giai đoạn 2021 - 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2022

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch

và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Dân tộc tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025

(gọi tắt là Chương trình), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị

(như kính gửi) xây dựng: (i) Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025,

trên địa bàn tỉnh Lào Cai trước ngày 30/8/2022; (ii) Kế hoạch, nhu cầu vốn hằng năm
và trung hạn thực hiện Chương trình, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo  Bộ Nông

nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, đảm bảo thực
hiện Chương trình hiệu quả và (iii) Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chương
trình; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện

Chương trình trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai
và các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh: (i) Bố trí vốn ngân sách địa

phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình trên
địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; (ii) Chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện

Chương trình và các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng tại địa bàn các xã khu vực
II, khu vực III theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng

Chính phủ, đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

(sao gửi kèm Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ nội dung chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT1;

- Như kính gửi;

- CVP, PCVP3;

- BBT Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, TH2,3,4, NLN1,2,3.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh
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