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UBND TỈNH BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           BAN DÂN TỘC                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:  87    /BDT-NV               Bình Thuận, ngày  10 tháng 02  năm 2020 
V/v góp ý dự thảo tờ trình 

liên sở về phân khai kinh phí 

giao khoán bảo vệ rừng năm 

2020. 

 

                                 Kính gửi:  

 - Sở Tài chính. 

      - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức chi trả công nhận khoán quản lý bảo vệ 

rừng theo Nghị quyết 04-NQ/TU (khóa X); 

Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; 

Theo công văn số 72/CCKL-SDPTR ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Chi 

cục Kiểm lâm về việc kết quả rà soát kế hoạch giao khoán bảo vệ rừng cho đồng 

bào DTTS theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2020 (trước đây là Nghị quyết 

04/NQ-TU của Tỉnh ủy); theo đó, tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng trong 

năm 2020 là 86.179,42 ha/2.379 hộ. 

Căn cứ công văn số 298/SNN-KHTC ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phúc đáp công văn số 77/BDT-NV 

ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ban Dân tộc về đề nghị có ý kiến mức khoán 

quản lý bảo vệ rừng. 

Ban Dân tộc dự thảo Tờ trình liên sở về kinh phí giao khoán bảo vệ rừng 

cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020; với tổng diện tích giao khoán bảo vệ 

rừng trong năm 2020 là 86.179,42 ha/2.379 hộ/20.233.302.000 đồng; bao gồm: 

- Nguồn dịch vụ môi trường rừng: 28.837,33 ha/8.651.199.000 đồng; 

- Nguồn ODA (dự án JICA): 500 ha/100.000.000 đồng; 

- Nguồn ngân sách tỉnh: 56.842,09 ha/11.482.103.000 đồng; 
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Ban Dân tộc đề nghị Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham gia góp ý; văn bản góp ý xin gửi về Ban Dân tộc trước ngày 14 tháng 

02 năm 2020, để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân 

khai kinh phí theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG BAN 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV (H4b). 

 

 

                                                                                    Võ Văn Hòa           
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